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                                                                      สารสารจากรองผู้อ านวยการ 

เด็กยุคใหม่ ในศตวรรษที่ 21 
อ.ทิพวัลย์ บริพันธ์ 

รองผู้อํานวยการฝุายสวัสดิการ 
 
             ในศตวรรษที ่21 เป็นยุคที่เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมมีการขยายตัวอย่างสูงสุด เต็มไปด้วยการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เป็นยุคที่มีการแข่งขันสูง มีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ข้อมูลข่าวสารและวิทยาการใหม่ๆ ก็ไม่ได้จํากัดอยู่เพียงรอบตัวเราอีกต่อไป แค่เพียงคลิกที่ปลายนิ้ว 
เราก็สามารถก้าวข้ามพรมแดนไปได้ทุกซอกทุกมุมโลก คุณภาพของประชากรจึงเป็นปัจจัยสําคัญในการแข่งขันและ
พัฒนาในทุกๆ ด้าน เพื่อให้มีพื้นฐานที่ดีมั่นคง สามารถเติบโตและอยู่รอดได้อย่างมีคุณภาพในอนาคต การพัฒนาเด็ก
ยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 ว่าควรเป็นไปในทิศทางใด อย่างไร จึงต้องขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ในยุคนี ้
  

                    โลกเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม เป็นโลกไร้พรมแดน เพราะฉะนั้นกระบวนการเรียนรู้ก็ต้องเปลี่ยนไป
ด้วยประเทศไทยถึงจุดเปลี่ยนแปลงของการศึกษาครั้งยิ่งใหญ่ ซึ่งทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝุาย ไม่ว่าจะ
เป็นฝุายครอบครัวพ่อแม่ผู้ปกครอง โรงเรียนครูอาจารย์ เพราะอนาคตของการศึกษายุคนี้จะไม่เหมือนเดิมแล้ว      
การใช้เทคโนโลยี การเรียนการสอนที่ทันสมัย และการให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ซึ่งทั้งสองส่วนน้ีจะ
กระตุ้นให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเต็มที ่ครูจะต้องปรับแนวทางการเรียนการสอน โดยครูจะต้อง
ทําให้เด็กรักที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีเปูาหมายในการสอนที่จะทําให้เด็กมีทักษะชีวิต ทักษะการคิด และทักษะ
ด้านไอที ซึ่งไอทีในที่นี้ไม่ได้หมายถึง ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหรือใช้ไอแพดเป็น แต่หมายถึงการที่เด็กรู้ว่า เมื่อเขาอยากรู้
เรื่องใดเรื่องหนึ่งเขาจะไปตามหาข้อมูล (Data) เหล่าน้ันได้ที่ไหน และเมื่อได้ข้อมูลมาเด็กต้องวิเคราะห์ได้ว่าข้อมูล
เหล่าน้ัน มีความน่าเช่ือถือเพียงใด และสามารถแปลงข้อมูลเป็นความรู้ (knowledge) ได้ ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีต้องเกิดจาก
การฝึกฝน ครูจะต้องให้เด็กได้มีโอกาสทดลองด้วยตนเอง โดยเปลี่ยนรูปแบบวิธีการสอนจากแบบเดิมที่เริ่มจาก
ครูผู้สอนในห้องเรียน นักเรียนกลับไปทําการบ้านส่ง เปลี่ยนเป็นนักเรียนเป็นผู้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองผ่าน 
"เทคโนโลยี" ก่อนเข้าช้ันเรียน และมาทํากิจกรรม โดยมีครูคอยแนะนําในช้ันเรียนแทน 
                  ในส่วนของครอบครัว การเลี้ยงดูลูกในยุคที่เต็มไปด้วยการแข่งขันที่สูงข้ึน ต้องยอมรับว่า โลกอยู่ยาก
ข้ึนทุกวัน ทั้งในแง่ของสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น มลภาวะ เด็ก ๆ เดี๋ยวนี้เป็นภูมิแพ้กันมากขึ้น มีเช้ือโรคเกิดใหม่
เพิ่มข้ึนมากมาย ยิ่งทําให้พ่อแม่กังวล อีกทั้งในแง่ของสภาพสังคม และเศรษฐกิจ ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง พ่อแม่ส่วน
ใหญ่จําเป็นต้องทํางานนอกบ้านทั้งคู่ ชีวิตเริ่มต้นกันตั้งแต่ตีห้า มีเวลาอยู่กับลูกช่วงเช้าไม่กี่ช่ัวโมง จําเป็นต้องไปฝาก
ลูกเข้าเนอร์สเซอรี่ เพราะต่างคนต่างต้องรีบฝุารถติดเข้าไปทํางานให้ทัน ตกเย็นกว่าจะฝุารถติดไปรับลูกหลังเลิก
เรียน เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ก็นิยมให้ลูกเรียนพิเศษกันต่ออีกเพื่อเสริมความฉลาดอัจฉริยะของลูก ทั้งปัจจัย 
เรื่องเวลาของพ่อแม่ บวกกับความเช่ือเดิมๆ ที่ว่า การผลักดันอยากให้ลูกเป็นอัจฉริยะ ต้องเรียนเก่งจึงจะมีโอกาส 
ประสบความสําเร็จในชีวิต ส่งผลให้มีการผลักดันลูกด้านวิชาการกันมาก เด็ก ๆ ต้องเรียนพิเศษเยอะข้ึน ติวเข้ม       
เพื่อสอบเข้าโรงเรียนดัง ๆ กันตั้งแต่อนุบาล การที่พ่อแม่ผลักดันลูกมากเกินไปจนกลายเป็นความกดดัน ทําให้ลูกเสีย 
โอกาสในการมีพัฒนาการรอบด้าน ลูกขาดทักษะชีวิตที่จะเรียนรู้อยู่ในสังคม อย่างมีความสุข 
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 เด็กในศตวรรษที่ 21 จะเป็นตัวของตัวเอง มีอิสระทั้งในการแสดงความคิดเห็น และการเลือกในสิ่งที่ตนเอง
ชอบ ต้องการความสะดวกรวดเร็ว ชอบท่องโลกอินเตอร์เน็ต การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้จึงต้องตอบสนองความ
แตกต่างของเด็กแต่ละคน และต้องสามารถสร้างแรงจูงใจให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 นอกจากพ่อแม่แล้ว โรงเรียนก็มีส่วนสําคัญในการพัฒนาเด็ก การเตรียมความพร้อมให้เด็ก สามารถดําเนิน 
ชีวิตในศตวรรษที่ 21 นี้ได้ นอกจากปรับระบบความคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนสําหรับเด็กเล็กแล้ว ทางโรงเรียน  
ก็ได้จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้สมองทั้งซีกซ้าย (การคิดอย่างมีเหตุผล) และซีกขวา 
(อารมณ์ความรู้สึก)ไปพร้อมๆกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุล และหากเป็นกิจกรรมที่เร้าให้เด็กเกิดความสงสัย
และอยากรู้เพิ่มเติมด้วย ก็จะทําให้พวกเขามีความอยากที่จะเรียนรู้และหาคําตอบ ยิ่งไปกว่าน้ัน การหากิจกรรม              
ที่มีความต่อเนื่องเช่ือมโยงกัน จะทําให้เด็กสามารถฝึกการคิดอย่างเป็นข้ันตอน และการเช่ือมโยงได้อีกด้วย 
          เมือ่เหน็ชัดแลว้ว่าปญัหาของการพฒันาเด็กมสีาเหตุเริม่มาจากผูใ้หญ ่ซึง่ผูม้อิีทธิพลต่อการพฒันาของเด็ก
มากที่สุดคือ ผู้ปกครองและครู เป็นวิสัยทัศน์ของกลุ่มคนสําคัญที่จะส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้เด็กได้ดีที่สุด 
นอกจากที่ผู้ใหญ่ในสังคมไทยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนความคิดความเช่ือเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กแล้ว พวกเขายังมี
ส่วนช่วยในการพัฒนาของเด็กได้อีกหลายประการ พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถสนับสนุนช่วยเพิ่มทักษะและการพัฒนา
ที่เหมาะสมสําหรับเด็กได้ดังนี ้ 
 ปล่อยให้ลูกเล่น การเล่นทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 มากขึ้น แม้ว่ากิจกรรมบางอย่าง
อาจดูเลอะเทอะ เช่น การเล่นทรายหรือการวาดภาพ แต่จะทําให้เขาได้พัฒนากล้ามเนื้อ รวมถึงเรียนรู้เกี่ยวกับ          
การสัมผัส การแยกเนื้อละเอียด เนื้อหยาบของทราย การสังเกต และที่สําคัญคือเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้
ความคิดสร้างสรรค์ รวมไปถึงกิจกรรมกลางแจ้งที่อาจต้องอยู่กลางสายลมแสงแดด ที่พ่อแม่หลายคนมักเกรงว่าลูก
อาจบาดเจ็บหรือปุวยได้ เช่น การข่ีจักรยาน ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว กลับเป็นกิจกรรมที่จะทําให้เด็กได้ฝึกทักษะ          
ทั้งทางการมองเห็น การคิดตัดสินใจ และยังทําให้พวกเขาได้ฝึกการทรงตัวอีกด้วย ในญี่ปุุนน้ันให้ความสําคัญกับ
กิจกรรมการข่ีจักรยานของเด็กเป็นอย่างมาก เพราะการข่ีจักรยานทําให้เด็กได้พัฒนาสมองทั้งสองซีกไปพร้อม  ๆกัน 
และยังได้ฝึกให้สมองและใยประสาทจะได้ทํางานร่วมกัน เมื่อได้ฝึกคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและลงมือทํา ดังนั้นพ่อแม่
ควรจะเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่น เพราะนอกจากจะได้ออกกําลังกายแล้ว เด็กยังจะได้เรียนรู้มากกว่าการนั่งเขียน
หนังสือหรือเรียนวิชาการมาก 
 สื่อสารกับลูก พ่อแม่หลายๆ คนอาจคิดว่า เด็กในวัยน้ีเป็นเด็กอยู่เสมอ จึงพูดให้เด็กๆฟังอยู่ฝุายเดียว              
แต่จริงๆ แล้วเด็กวัยน้ีควรเริ่มฝึกเรื่องการสื่อสาร และพ่อแม่ก็เป็นตัวช่วยสําคัญที่จะทําให้ลูกได้พัฒนาในส่วนน้ี
ได้มาก โดยเริ่มแรกพ่อแม่ควรหัดให้ลูกเป็นผู้ฟังที่ดี เพื่อให้ลูกได้ฝึกประสาทการฟัง การแยกแยะเสียง สอนให้ลูก       
มีสติมีสมาธิในการฟัง โดยการเงียบและตั้งใจฟังสิ่งที่ได้ยิน อาจเริ่มจากการสอนให้ลูกฟังพ่อแม่พูดให้จบก่อน             

แล้วลูกถึงจะพูดต่อ หรือการสอนให้ลูกฟังเพลงเพียงอย่างเดียวโดยไม่ทํากิจกรรมอื่นควบคู่ไปด้วย นอกจากนี้เมื่อลูก
สามารถฟังได้แล้ว พ่อแม่ควรให้โอกาสลูกได้พูดสื่อความรู้สึกของตนเองออกมาด้วย ซึ่งนั่นจะช่วยสอนการสื่อสาร
ของลูก ที่จะพยายามบอกให้พ่อแม่ทราบถึงความรู้สึกและความต้องการของตนเอง ยิ่งกว่าน้ันเด็กยังได้รู้มารยาท   
และจริยธรรมเบื้องต้น ซึ่งคือเรื่องของการให้เกียรติกันในการรับฟังสิ่งที่ผู้อื่นพูด และผู้อื่นก็ต้องฟังเราพูด สุดท้าย        
พ่อแม่ควรตั้งคําถามเพิ่มเติมให้แก่ลูก เพื่อฝึกทักษะทางการคิดวิเคราะห์ เช่น เมื่อฟังเพลงจบแล้ว แทนที่พ่อแม่จะ
ถามลูกว่าชอบหรือไม่ชอบเพลงนี้ พ่อแม่อาจถามความคิดเห็น หรือตั้งคําถามเกี่ยวกับเพลงนั้นเพิ่มเติมด้วยก็ได ้ 
 จัดระบบชีวิตลูก วัยเด็กไม่ใช่แค่เล่นหรือเรียนเพียงอย่างเดียว แต่พวกเขาจะต้องเริ่มหัดที่จะใช้ชีวิต              
อย่างมีระบบระเบียบบ้าง เพื่อเป็นการเรียนรู้ที่จะจัดการชีวิตอย่างเป็นข้ันตอน รวมไปถึงการเริ่มฝึกเรื่องระเบียบวินัย 
การเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามกฎ ซึ่งต่อไปจะทําให้พวกเขาสามารถทําตามกฎหมายและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้  
 ควบคุมการใช้สื่อและเทคโนโลยีของลูก  ขณะนี้การสื่อสารต่างๆรวมไปถึงอุปกรณ์และเทคโนโลยีเป็นสิ่ง           
ที่เข้าถึงง่าย ทั้งโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และอินเตอร์เน็ต ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ที่ปัจจุบันไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงการใช้งานอุปกรณ์เหล่าน้ีได้แล้ว ดังนั้นพ่อแม่ควรเลือกสิ่งที่จะให้ลูกใช้ เช่น มีการเลือกเกมที่เหมาะสม         
กับการพัฒนาสมองและทักษะของลูก มีการจํากัดการใช้ไม่ให้มากเกินไป เพื่อไม่ให้มีปัญหากับสายตา และที่สําคัญ
ที่สุด คือ พ่อแม่เองก็จะต้องเป็นตัวอย่างในการใช้เทคโนโลยีเหล่าน้ีด้วย  
 สอนวัฒนธรรมและจิตส านึกให้กับลูก สิ่งสําคัญที่เด็กยุคใหม่ขาดไปคือ เรื่องของวัฒนธรรม มารยาทสังคม 
และจิต สํานึก แต่สิ่งเหล่าน้ีเป็นสิ่งที่จะต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อให้ติดตัวของพวกเขาไปเมื่อโตข้ึน                       
ดังนั้นพ่อแม่ไม่ควรเพิกเฉยต่อสิ่งเหล่าน้ี เช่น หากลูกทําอะไรผิด ควรมีการตักเตือนและบอกเหตุผล เพื่อให้ลูกเข้าใจ
และไม่ทําอย่างนั้นอีก พาลูกไปวัดหรือสถานที่ประวัติศาสตร์บ้าง เพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้วัฒนธรรมของไทยที่ดีงาม 
เป็นต้น โดยอาจเริ่มจากเรื่องเล็กน้อย เช่น การเข้าแถว การไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น การขอโทษ หรือการขอบคุณ 
เพื่อเป็นพื้นฐานให้เขาเรียนรู้ต่อไปในอนาคต เนื่องจากเมื่อโตข้ึนพวกเขาจะต้องเข้าไปอยู่ร่วมกับคนในสังคม การเริ่ม
ปลูกจิตสํานึกในขณะที่พวกเขากําลังเรียนรู้นั้น จึงเป็นสิ่งสําคัญเพื่อให้พวกเขาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในอนาคต 
 ให้ลูกใช้ชีวิต เมื่อเด็กๆโตข้ึนพวกเขาจะต้องออกไปใช้ชีวิตและมีชีวิตเป็นของตนเอง ดังนั้นพวกเขาควร
จะต้องได้รับการฝึกให้ช่วยเหลือตัวเอง ได้ลองตัดสินใจอะไรเองบ้าง เพราะจะทําให้พวกเขาได้ฝึกทักษะในการคิด
วิเคราะห์ และการตัดสินใจ นําไปสู่ทักษะการเป็นผู้นําหรือทักษะอื่นๆอีก อาจจะเริ่มจากเรื่องง่ายๆ เช่น การเก็บของ
เล่น การเลือกสีทิ่ชอบ การเล่นกีฬาแล้วแพ้บ้างชนะบ้าง หรือการอดทนรอสิ่งที่พวกเขาต้องการ และให้ลองคิดหา
วิธีการผ่านอุปสรรคบางอย่างเองบ้าง หลายครั้งพ่อแม่อาจไม่ใจเย็นพอที่จะรอลูกคิดหรือตัดสินใจ จึงรีบทําให้ทุก
อย่าง แต่พ่อแม่อาจลืมไปว่าน่ันเป็นการจํากัดการเรียนรู้ของลูก ทําให้ลูกทําอะไรไม่เป็น หรือเป็นช้ากว่าเด็กคนอื่น 
  

         เมือ่พิจารณาลกัษณะของสงัคมและลกัษณะของเด็กในศตวรรษที ่21 แล้ว สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่สร้างให้ลูก           
มีองค์ประกอบสําคัญ คือ การเป็นคนดี มุ่งทําสิ่งที่ดี มีแรงบันดาลใจใฝุสัมฤทธ์ิที่เรียกว่า Motivation ทั้งการ
ดํารงชีวิต การเรียนรู้ รอบรู้ ใฝุดี มีความคิดก้าวไกล คิดชอบ ทําชอบ สร้างสรรค์ รวมถึงความรู้จักวิเคราะห์ มีเหตุผล 
และมีจินตนาการ มีความเห็นอกเห็นใจและรู้จักใช้ชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่น สอนให้มี
ความเข้าใจในเรื่องการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือสื่อสารต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟน 
แท็บเล็ต การเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ต หรือเกมต่าง  ๆ
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แล้วลูกถึงจะพูดต่อ หรือการสอนให้ลูกฟังเพลงเพียงอย่างเดียวโดยไม่ทํากิจกรรมอื่นควบคู่ไปด้วย นอกจากนี้เมื่อลูก
สามารถฟังได้แล้ว พ่อแม่ควรให้โอกาสลูกได้พูดสื่อความรู้สึกของตนเองออกมาด้วย ซึ่งนั่นจะช่วยสอนการสื่อสาร
ของลูก ที่จะพยายามบอกให้พ่อแม่ทราบถึงความรู้สึกและความต้องการของตนเอง ยิ่งกว่าน้ันเด็กยังได้รู้มารยาท   
และจริยธรรมเบื้องต้น ซึ่งคือเรื่องของการให้เกียรติกันในการรับฟังสิ่งที่ผู้อื่นพูด และผู้อื่นก็ต้องฟังเราพูด สุดท้าย        
พ่อแม่ควรตั้งคําถามเพิ่มเติมให้แก่ลูก เพื่อฝึกทักษะทางการคิดวิเคราะห์ เช่น เมื่อฟังเพลงจบแล้ว แทนที่พ่อแม่จะ
ถามลูกว่าชอบหรือไม่ชอบเพลงนี้ พ่อแม่อาจถามความคิดเห็น หรือตั้งคําถามเกี่ยวกับเพลงนั้นเพิ่มเติมด้วยก็ได ้ 
 จัดระบบชีวิตลูก วัยเด็กไม่ใช่แค่เล่นหรือเรียนเพียงอย่างเดียว แต่พวกเขาจะต้องเริ่มหัดที่จะใช้ชีวิต              
อย่างมีระบบระเบียบบ้าง เพื่อเป็นการเรียนรู้ที่จะจัดการชีวิตอย่างเป็นข้ันตอน รวมไปถึงการเริ่มฝึกเรื่องระเบียบวินัย 
การเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามกฎ ซึ่งต่อไปจะทําให้พวกเขาสามารถทําตามกฎหมายและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้  
 ควบคุมการใช้สื่อและเทคโนโลยีของลูก  ขณะนี้การสื่อสารต่างๆรวมไปถึงอุปกรณ์และเทคโนโลยีเป็นสิ่ง           
ที่เข้าถึงง่าย ทั้งโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และอินเตอร์เน็ต ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ที่ปัจจุบันไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงการใช้งานอุปกรณ์เหล่าน้ีได้แล้ว ดังนั้นพ่อแม่ควรเลือกสิ่งที่จะให้ลูกใช้ เช่น มีการเลือกเกมที่เหมาะสม         
กับการพัฒนาสมองและทักษะของลูก มีการจํากัดการใช้ไม่ให้มากเกินไป เพื่อไม่ให้มีปัญหากับสายตา และที่สําคัญ
ที่สุด คือ พ่อแม่เองก็จะต้องเป็นตัวอย่างในการใช้เทคโนโลยีเหล่าน้ีด้วย  
 สอนวัฒนธรรมและจิตส านึกให้กับลูก สิ่งสําคัญที่เด็กยุคใหม่ขาดไปคือ เรื่องของวัฒนธรรม มารยาทสังคม 
และจิต สํานึก แต่สิ่งเหล่าน้ีเป็นสิ่งที่จะต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อให้ติดตัวของพวกเขาไปเมื่อโตข้ึน                       
ดังนั้นพ่อแม่ไม่ควรเพิกเฉยต่อสิ่งเหล่าน้ี เช่น หากลูกทําอะไรผิด ควรมีการตักเตือนและบอกเหตุผล เพื่อให้ลูกเข้าใจ
และไม่ทําอย่างนั้นอีก พาลูกไปวัดหรือสถานที่ประวัติศาสตร์บ้าง เพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้วัฒนธรรมของไทยที่ดีงาม 
เป็นต้น โดยอาจเริ่มจากเรื่องเล็กน้อย เช่น การเข้าแถว การไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น การขอโทษ หรือการขอบคุณ 
เพื่อเป็นพื้นฐานให้เขาเรียนรู้ต่อไปในอนาคต เนื่องจากเมื่อโตข้ึนพวกเขาจะต้องเข้าไปอยู่ร่วมกับคนในสังคม การเริ่ม
ปลูกจิตสํานึกในขณะที่พวกเขากําลังเรียนรู้นั้น จึงเป็นสิ่งสําคัญเพื่อให้พวกเขาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในอนาคต 
 ให้ลูกใช้ชีวิต เมื่อเด็กๆโตข้ึนพวกเขาจะต้องออกไปใช้ชีวิตและมีชีวิตเป็นของตนเอง ดังนั้นพวกเขาควร
จะต้องได้รับการฝึกให้ช่วยเหลือตัวเอง ได้ลองตัดสินใจอะไรเองบ้าง เพราะจะทําให้พวกเขาได้ฝึกทักษะในการคิด
วิเคราะห์ และการตัดสินใจ นําไปสู่ทักษะการเป็นผู้นําหรือทักษะอื่นๆอีก อาจจะเริ่มจากเรื่องง่ายๆ เช่น การเก็บของ
เล่น การเลือกสีทิ่ชอบ การเล่นกีฬาแล้วแพ้บ้างชนะบ้าง หรือการอดทนรอสิ่งที่พวกเขาต้องการ และให้ลองคิดหา
วิธีการผ่านอุปสรรคบางอย่างเองบ้าง หลายครั้งพ่อแม่อาจไม่ใจเย็นพอที่จะรอลูกคิดหรือตัดสินใจ จึงรีบทําให้ทุก
อย่าง แต่พ่อแม่อาจลืมไปว่าน่ันเป็นการจํากัดการเรียนรู้ของลูก ทําให้ลูกทําอะไรไม่เป็น หรือเป็นช้ากว่าเด็กคนอื่น 
  

         เมือ่พจิารณาลกัษณะของสงัคมและลกัษณะของเด็กในศตวรรษที ่21 แล้ว สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่สร้างให้ลูก           
มีองค์ประกอบสําคัญ คือ การเป็นคนดี มุ่งทําสิ่งที่ดี มีแรงบันดาลใจใฝุสัมฤทธ์ิที่เรียกว่า Motivation ทั้งการ
ดํารงชีวิต การเรียนรู้ รอบรู้ ใฝุดี มีความคิดก้าวไกล คิดชอบ ทําชอบ สร้างสรรค์ รวมถึงความรู้จักวิเคราะห์ มีเหตุผล 
และมีจินตนาการ มีความเห็นอกเห็นใจและรู้จักใช้ชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่น สอนให้มี
ความเข้าใจในเรื่องการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือสื่อสารต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟน 
แท็บเล็ต การเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ต หรือเกมต่าง  ๆ
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          เรื่องเล่าจากประสบการณ ์
 มีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดข้ึนในวันสอบเสริมปัญญา....  
          มีนักเรียนหญิงคนหนึ่งเธอเป็นเด็กเรียนเก่ง ความประพฤติดี ทําตัวเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ทุกอย่าง  วันน้ันมี
นักเรียนมาสอบเสริมปัญญาวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา นักเรียนคนน้ีก็สมัครสอบทั้ง 2 วิชา โดยตอนเช้าจะสอบ
วิชาภาษาไทยก่อน  ปรากฎว่า หมดเวลาแล้ว นักเรียนหญิงของเราทําข้อสอบวิชาภาษาไทยยังไม่เสร็จ คุณครูที่คุม
สอบห้องนั้นก็เห็นใจ จึงต่อเวลาให้เธอ จวบจนจะถึงเวลาสอบวิชาสังคมศึกษาก็ยังทําไม่เสร็จ คุณครูจึงจําเป็นต้อง
เก็บข้อสอบวิชาภาษาไทย น้องก็ยินยอมด้วยสีหน้าที่เป็นกังวล แล้วก็ทําข้อสอบวิชาสังคมศึกษาต่อเลยโดยที่ไม่ได้พัก
เหมือนกับเพื่อนคนอื่น เมื่อน้องทําข้อสอบวิชาสังคมเสร็จซึ่งยังมีเวลาเหลือ ก็ลงไปรอผู้ปกครองด้านล่าง เมื่อเจอหน้า
ลูกผู้ปกครองก็ถามว่าเป็นยังไง ข้อสอบยากมั้ย? ทําได้มั้ย? น้องร้องไห้พร้อมเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง ผู้ปกครองของน้อง  
ก็มา ขอพบคุณครูที่คุมสอบด้วยอาการที่ไม่พอใจ ถามว่าทําไมจึงไม่เอาข้อสอบวิชาภาษาไทยมาให้น้องทําต่อในวิชา
สังคมทั้งๆ ที่มีเวลาเหลือ ทําไมจึงไม่คิดถึงผลประโยชน์ของเด็ก ถ้าหากให้น้องทําก็เสร็จพอดี คะแนนภาษาไทยของ
น้องก็ไม่เสีย... คุณครูรอให้ผู้ปกครองพูดจนจบแล้วเอ่ยปากพูดกับผู้ปกครองว่า “ถ้าผู้ปกครองท าแบบนี้จะเป็นการ
ส่งเสริมลูกในทางท่ีผิด ยิ่งเป็นการท าให้น้องเสียนิสัยเพราะต่อไปถ้าน้องต้องไปสอบแข่งขันที่อ่ืนและเป็นแบบนี้ 
ไม่กล้าตัดสินใจให้รวดเร็วกว่านี้คงจะไม่มีการต่อเวลาให้น้อง ดังนั้นผู้ปกครองควรจะให้ก าลังใจลูกและช่วย
แนะน าลูกให้รีบตัดสินใจน่าจะดีกว่า” เมื่อได้ยินครูพูดแบบนี้ทําให้ผู้ปกครองคิดได้ จึงขอโทษและขอบคุณคุณครู... 

 
                                                           
 

 
จากเหตุการณ์ตัวอย่างนี้น่าจะเป็นอีกมุมมองที่ทําให้เราต้องมองย้อนกลับมาที่ลูกของ
เราน่ันเอง กล่าวโดยสรุปได้ว่าเด็กยุคใหม่ ในศตวรรษที่ 21 ควร.... 
 1. มีคุณธรรมกํากับใจ เป็นคนดี มีน้ําใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  
 2. เป็นผู้มีนิสัยใฝุรู้ใฝุเรียน มีความเพียรพยายามที่จะแสวงหาความรู้ให้ถึงที่สุด  
 3. สามารถใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 2 ภาษาได้อย่างเช่ียวชาญ  
 4. มีพื้นฐานและทักษะการคํานวณที่ดี มีความชํานาญในการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยี  
 5. สามารถเล่นดนตรีและกีฬาเป็นอย่างน้อย 1 ชนิด  
 6. มีวิธีคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 7. พร้อมเผชิญปัญหาและสามารถเลือกวิธีแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  
อันสอดคล้องกับคําขวัญวันเด็กปี 2559 ที่ว่า “สามัคคี มีความรู้คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี”  
      ฝากข้อคิดกับคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายว่า การเลี้ยงลูกต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ต้องหมั่นให้เวลากับลูกมากๆ  
พ่อแม่ต้องสอน ด้วยการกระทําเป็นแบบอย่างให้ลูกเห็น ต้องแสดงความรักและช่ืนชม อย่ากดดันลูกเรื่องวิชาการ
มากเกินไป ต้องให้ลูกได้มีโอกาสเสริมพัฒนาการรอบด้าน “ผู้น าเหล่าทัพส่วนใหญ่ไม่ใช่พวกท่ี สอบได้ท่ีหนึ่ง       
ของห้อง หากแต่มักเป็นคนท่ีเป็นท่ีรักของเพื่อนฝูง เป็นคนท่ีแก้ปัญหาเก่ง และมีความสามารถหลากหลาย”                            
เด็กยุคนี้ ... แค่อัจฉริยะอย่างเดียว จึงไม่พอจริงๆ ...  ที่มาของข้อมูล  

www.jsfutureclassroom.com,  
www.teamkru.com/th,  

www.sk1 edu.go.th 
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 “บทบาทครูไทยในศตวรรษที่ 21 ก้าวไกลด้วยหัวใจคุณธรรม” 
ระหว่าง วันที่ 11-13 มีนาคม พ.ศ. 2559 

ณ ศูนย์ดรุณธรรม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 
เพ่ือพัฒนาทัศนคติและวิธีคิดของครูให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจรรยาบรรณ 

วิชาชีพครู มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีทักษะในการสื่อสารถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือเป็นแนวทางในการบูรณาการและพัฒนาการเรียนการสอน 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างสูงสุด 

โดย คณะพระวิทยากรศูนย์ดรุณธรรม 
พระธรรมวิทย์ ฐานธมฺโม พระวิทยากร 

อ.ภษร ศรีวิเศษ วิทยากร 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพดา้นคุณธรรม จริยธรรม   
แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

ประธานกลา่วเปิดโครงการ 
อ.ศกัดิ์ชยั ง้าวนาเสียว 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการ 

ผู้กลา่วรายงานโครงการ 
อ.ยวุธิดา  ค าปวน 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการ 

แกะกล่องโครงการใหม่... 
เรียบเรียงโดย อ.พีรพงศ์ เสน่ห์ 

พบกันอีกครั้งนะครับกับคอลัมน์ “แกะกล่องโครงการใหม่” ฉบับนี้ได้หยิบโครงการน้องใหม่ที่น่าสนใจถึง 2 โครงการด้วยกัน 
โดยโครงการแรก จะเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรด้านการสอนด้วยศาสนาพุทธ และอีกโครงการเป็นของระดับชั้นอนุบาล 
บอกเลยว่าใครที่ยังไม่ทานข้าวรับรองเลยว่าโครงการนี้จะท้าให้น้้าลายสอแน่นอน 
หากพร้อมแล้วไปดูกันเลยดีกว่าว่าทั้ง 2 โครงการที่เตรียมมาให้ผู้อ่านน้ันมีอะไรกันบ้าง 
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ธรรมะปฏิสันถาร  
Change attitude change your life 

การสร้างกระบวนการการเรียนรู้และเข้าใจปัญหาเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรม 

พระธรรมวิทย์ ฐานธมฺโม พระวิทยากร 

อ.ภษร ศรีวิเศษ วิทยากร 
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เดินจงกรม เบิกบานกับลมหายใจ 

จับเข่าคุย หลังลุยค่าย 

การเดินจงกรม คือ การเดินย่างก้าว โดยมีสติก าหนดอยู่ที่เท้า  
ซึ่งก าลังก้าวเดินไป เป็นวิธีการท าสมาธิอย่างหนึ่งในอิริยาบถเดิน 

เป็นกิจกรรมที่เปิดใจให้คุณครูได้ระลึกคิดถึงบุคคลส าคัญและบุคคลอันเป็นที่รักทั้งในครอบครัว 
และเพ่ือนร่วมงาน 
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อ.ยุวธิดา ค้าปวน เป็นประธานเปิดโครงการ 

เจ้าของโครงการเชฟตัวน้อยมิใช่ใครที่ไหน  อ.ชุติมัณฑ์ ประพาฬ นี่เอง!!โครงการนี้ถึงได้มี
ความสนุกสนาน แล้วยังได้ความอิ่มอร่อยจากไอเดียการคิดค้นเมนูอันสุดแสนบรรเจิด 
จากเชฟตัวน้อยของเราซึ่งอยู่ในระดับอนุบาลเท่านั้น แต่ฝีมือการรังสรรค์เมนูแต่ละเมนู 
ไม่ธรรมดาเลยทีเดียว!!! 

อ.ชุติมัณฑ ์ประพาฬ  กล่าวรายงานการจัดโครงการ 

29-2-59 
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ดูลีลาแต่ละคนนี้ไม่เบากันเลย 

ต้องอร่อยแน่เลย 

เป็นยงัไงกนับ้างครับ กบัทัง้ 2 โครงการดีๆ ท่ีเราน ามาเสนอโครงการแรกท าให้อิ่มบญุ 
อิ่มกศุลกนัเต็มที่ แหม!! แตโ่ครงการท่ี 2 นี่ส ิท าให้หิวข้าวเลยใช่ไหมครับ มีแตเ่มนนูา่รับประทานทัง้นัน้ 

อยา่ลมืติดตามตอ่ฉบบัหน้านะครับวา่จะมีโครงการไหนมาฝากผู้อา่นกนัอีกนะครับ 
11
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                   เม่ือวนัท่ี 7 – 9 มีนาคม 2559 ท่ีผา่นมา ทางโรงเรียนไดพ้าเดก็ๆ ป.6  ไปท ากิจกรรมโครงการ                 
“อยู่รักใคร่จากไปคดิถึง รุ่นที่ 13”  กนัท่ี จ.เพชรบุรี เดก็ๆ เตม็อ่ิมกบัช่วงเวลาแห่งความสุข และประทบัใจไปกบั        
การร่วมแรงร่วมใจกนัท ากิจกรรมต่างๆ ซ่ึงเดก็ๆ ก็ไดใ้ชเ้วลาในการอยูด่ว้ยกนัอยา่งเตม็ท่ี บรรยากาศจะสนุกสนาน
และอบอุ่นแค่ไหนนั้น เราไปชมกนัเลยค่ะ 

                 “สะกิดต่อมคดิ พชิิตปัญหา” 
ประกอบดว้ยกิจกรรมฐานทั้งหมด 6 ฐาน ซ่ึงเนน้ให้
เดก็ๆ ไดฝึ้กทกัษะการคิดในดา้นต่างๆ งานน้ีเดก็ๆ 
ตอ้งคิดหนกั แต่เห็นรอยยิ้มก็รู้แลว้ว่าสนุกกนัน่าดูค่ะ 
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              “กีฬาสร้างสัมพนัธ์” 
เป็นกิจกรรมท่ีคุณครูและเดก็ๆ                   
ตอ้งร่วมแรงร่วมใจเพ่ือทีมของตน          
ในการแข่งขนักีฬาท่ีแสนจะสนุกสนาน 
เตม็ไปดว้ยรอยยิ้มและเสียงหวัเราะ 

                  “จากใจเด็ก มอบแด่ครู”  
เป็นกิจกรรมท่ีเดก็ๆ ตั้งใจมาก เพราะซ้อมกนั
หนกัทุกวนั และการแสดงของเดก็ๆ ก็ท าให้
คุณครูทุกท่านประทบัใจจริงๆ  
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    “ปลุกนักคดิ กับภารกิจพเิศษ” 
แต่ละทีมงดัเทคนิคการต่อหลอด 
ให้เป็นสะพาน แลว้ให้ลูกปิงปอง 
กล้ิงอยูบ่นนั้นให้ไดน้านท่ีสุด 
 
 

                “สร้างสรรค์สามัคค”ี (Walk rally) 
ประกอบดว้ยฐานกิจกรรม 6 ฐาน เดก็ๆ จะไดเ้รียนรู้
เร่ืองความสามคัคี ความอดทน การแกปั้ญหา         
การวางแผน การส่ือสาร และการท างานให้รอบคอบ 
เป็นกิจกรรมท่ีพฒันาทกัษะไดร้อบดา้นเลยทีเดียวค่ะ 
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                          “สนุกคดิ สะกิดเชาว์” 
กิจกรรมยอ่ยท่ีเดก็ๆ ตอ้งระดมสมองมาช่วยกนัคิดหาวิธี      
ในการตั้งไข่ไก่ไม่ให้ลม้ พบักระดาษเพ่ือรับน ้าหนกัหนงัสือ 
และวางรูปเรขาคณิตลงในตาราง 25 ช่องไม่ให้ซ ้ ากนั...
กิจกรรมน้ีเดก็ๆ ตั้งใจสุดๆ เลยค่ะ 

 

        “เทียนสัมพนัธ์ – ผูกรักผูกสัมพนัธ์” 
โดยอาจารยใ์หญ่ของเดก็ๆ รศ.นพคุณ คุณาชีวะ 
เป็นกิจกรรมท่ีสะทอ้นให้เห็นความผกูพนั        
ระหว่างครูกบัศิษยไ์ดดี้ท่ีสุดเลยค่ะ เดก็ๆไดเ้ขียน
จดหมายบอกความในใจของตวัเองดว้ยนะคะ 
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ส่วนหน่ึงของจดหมายท่ีเป็นค าสญัญา 
จากเดก็ๆ และความรู้สึกท่ีเดก็ๆ มีให้กบัครู 
และโรงเรียนของเรา  เขียนออกมาจากใจ
เชียวนะคะ อ่านแลว้ซ้ึงเลยค่ะ 
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ข้อคดิดีๆ  จาก รศ.นพคุณ  คุณาชีวะ  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
           “ตลอดระยะเวลาท่ีทุกคนอยูใ่นโรงเรียนไม่ต ่ากว่า 6 ปี  
         โรงเรียนไดพ้ยายามจดัการเรียนรู้ให้นกัเรียนไดรั้บ 
         ประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุด เพ่ือให้นกัเรียนไดรั้บแต่ส่ิงท่ีดี
         และมีคุณค่าติดตวั โรงเรียนเช่ือว่าเดก็สาธิตรามค าแหง 
         ฝ่ายประถมทุกคนเป็นเดก็ท่ีใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และใฝ่ดี  
         ดงัค าขวญัโรงเรียนท่ีว่า  “สาธิตราม งามน ้าใจ ใฝ่เรียนรู้ 
คู่ความดี มีวฒันธรรม ช้ีน าสงัคม” ต่อไปในอนาคตขอให้เช่ือมัน่ในตนเอง พยายามคิดแต่ส่ิงท่ีดีงาม ท าแต่
ส่ิงท่ีดี อยา่ขอ้งเก่ียวกบัความชัว่ ก่อนจะท าอะไร ขอให้คิดสกันิดว่าส่ิงท่ีจะกระท านั้นหากท าให้ตวัเราเอง
ไม่สบายใจ ครอบครัวและผูอ่ื้นเดือดร้อนก็อยา่ท าเลย เพราะแสดงว่าส่ิงท่ีจะกระท าเป็นส่ิงท่ีไม่ดี อนัท่ีจริง
ทุกคนรู้ดว้ยตนเองว่าอะไรดีหรือไม่ดี และหากท าอะไรผิดพลาดไปตอ้งรู้จกัขอโทษ จงจ าไวว้่าถา้ท าผิดได้
ก็ตอ้งยอมรับในความผิด อยา่ไปกล่าวโทษผูอ่ื้น และอยา่โกหก ตอ้งยึดมัน่ในความสตัยสุ์จริตให้สมกบัท่ี
โรงเรียนไดพ้ยายามปลูกฝังส่ิงดีๆ ให้นกัเรียนเสมอมา” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           “จากใจถึงใจ  –  ให้รัก ให้อภยั” 
2 กิจกรรมสุดทา้ยท่ีเดก็ๆ ไดท้ าร่วมกนั                  
เป็นการส่งผา่นความรู้สึกถึงเพ่ือน ตลอดระยะ            
เวลาท่ีใชชี้วิตอยูใ่นร้ัวสาธิตรามฝ่ายประถม 

 

…..แล้วพบกนัใหม่ปีการศึกษาหน้า รุ่นที ่14 นะคะ….. 
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? 
 
 
 
 
 
 
 

สวัสด ีคุณครูของหนู    
คุณครูหมวด 

การศึกษา ศษ.บ. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยลัยขอนแก่น 
ค.ม. (นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร)   
         จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
สอนวิชาภาษาไทย ระดับช้ัน ป.3 

การศกึษา ค.บ. (การประถมศกึษา) มหาวิทยาลยัราชภฏัอตุรดติถ์ 
ศษ.ม. (หลกัสตูรและการสอน)  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
สอนวิชาเลือกเสรี ระดบัชัน้ ป.4 อขัราภาษาไทย , ป.5 เรียงร้อยถ้อยค า,  
ป.6 ลายลกัษณ์นกัประพนัธ์ 

การศึกษา ค.บ. (การประถมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สอนวิชาภาษาไทย ระดับช้ัน P.2 EP 

อาจารย์ชุติกาญจน์  จันใด 

อาจารย์มานพ  สอนศิริ 

อาจารย์ลักขณา  แก้วตระกูล 

จัดท าโดย อ.น  าเพชร  เทศะบ ารุง 

รองผู้อ านวยการฝ่ายนโยบายและแผน 

หวัหน้ากลุม่สาระภาษาไทย 

รองหวัหน้าโครงการหลกัสตูรภาคภาษาองักฤษ  

พบกันอีกครั้งนะคะ ส าหรับคอลัมน์คุณครูของหนู เชื่อว่าเด็กๆ ทุกคนคงคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับภาษาไทยเพราะเป็นภาษา
ท่ีเราได้เรียนรู้กันมาตั้งแต่จ าความได้ ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย การท่ีเราจะช่วยสืบสานเอกลักษณ์ไทยได้น้ัน
ไม่ใช่เรื่องยากเลยเพียงแค่เราใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ซึ่งคนท่ีจะช่วยสั่งสอนและแนะน าเราได้ดีท่ีสุดก็คือคุณครูภาษาไทย
ของเราน้ันเองค่ะ 
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การศกึษา ศษ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ศษ.ม. (หลกัสตูรและการสอน)  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
สอนวิชาภาษาไทย ระดบัชัน้ ป.3 

การศกึษา ศษ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอนัดบั 2 มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
ศษ.ม. (หลกัสตูรและการสอน)  มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
สอนวิชาภาษาไทย ระดบัชัน้ ป.6 

การศกึษา ศษ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
สอนวิชาภาษาไทย ระดบัชัน้ ป.1 

การศกึษา ศษ.บ. (การประถมศกึษา) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ศษ.ม. (บริหารการศกึษา)  มหาวิทยาลยัศิลปากร  
ก าลงัศกึษาตอ่ระดบัปริญญาเอก สาขา บริหารการศกึษา 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
สอนวิชาภาษาไทย ระดบัชัน้ ป.1 

อาจารย์เสาณีย์  แก้ววิฑูรย์ 

อาจารย์พัชณี หนูพยัน 

อาจารย์ชุติมา  ขุนแสง 

อาจารย์อนุศรา  โกงเหลง 
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การศกึษา ศษ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
สอนวิชาภาษาไทย ระดบัชัน้ ป.5 

การศกึษา  กศ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอนัดบั 2 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ศ.ม. (การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศ) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
สอนวิชาภาษาไทย ระดบัชัน้ P.1 EP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การศกึษา ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลยัมหิดล               
ก าลงัศกึษาตอ่ระดบั ปริญญาโทสาขาการสอนภาษาไทย
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
สอนวิชาภาษาไทย ระดบัชัน้ ป.4 

การศกึษา ศษ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
ศษ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
สอนวิชาภาษาไทย ระดบัชัน้ ป.2 

อาจารย์ปัณณวืชญ์  พนานุการศิลป์ 

อาจารย์มารีณีย์ สาแม 

อาจารย์ กิตติมา  สินสืบผล 

อาจารยค์ าขวัญ  ชูเอียด 
อาจารย์ค าขวัญ  ชูเอียด 
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การศกึษา ค.บ. (การประถมศกึษา) มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร  
กศ.ม. (การประถมศกึษา) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
สอนวิชาภาษาไทย ระดบัชัน้ P.6  EP 

การศกึษา ค.บ. (การศกึษาภาษาไทย)  เกียรตินิยมอนัดบั 2มหาวิทยาลยัราชภฎั 
สวนสนุนัทาก าลงัศกึษาตอ่ระดบัปริญญาโท สาขาการสอนภาษาไทย  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
สอนวิชาภาษาไทย ระดบัชัน้ P.3  EP 

การศกึษา บธ.บ.(การตลาด) ศศ.บ (ภาษาองักฤษ) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลยัรามค าแหง   
สอนวิชาภาษาไทย ระดบัชัน้ P.4  EP 

การศกึษา อ.บ. (ภาษาไทย)  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ก าลงัศกึษาปริญญาโท  สาขาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลยัรามค าแหง   
สอนวิชาภาษาไทย ระดบัชัน้ P. 5  EP 

อาจารย์ทรงวุฒิ  วีเปลี่ยน 

อาจารย์อัมภิรา สิงห์ณรงค์ 

อาจารย์วรพล  เหมืองทอง 

อาจารย์กมลชนก สุขาสุวรรณ์ 
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Hi, my name is Choco bear. 
I live in a lovely forest. 

I like sleeping, eating and 
playing. 

Today I’m going to see my friend. 
This is the first time I go to 
his house. I’m so excited. 

Brownie bear is my friend. 
He told me that his house is 
big and beautiful. 
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What! How did I get into the 
dessert? It’s surprising that 
my friend lives near the dessert. 

Oh! It’s getting dark. Why it’s 
so far like this. I’m very tired  

Where am I? I’m scared 
and confused. 

That must be my 
friend’s house! 
Wow! It’s amazing! 
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Hi, I’m Choco bear. I’m a friend 
of Brownie bear. Is he here? 

Welcome Choco bear.  
Your friend is over there. 

Are they your friends? Ha Ha Ha 

No!!! Help me!! 

24



25

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณิตพิชิตอัจฉริยะ 
เรียบเรียงโดย  อ.มุกดา  โปร่งสุยา 

สวัสดีค่ะเด็กๆ ที่น่ารักทุกคน มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะส าหรับคอลัมน์  “คณิตพิชิต
อัจฉริยะ” ฉบับที่แล้วเด็กๆ คงได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานในการฝึก กระบวนการ
คิดหาค าตอบของจ านวนต่างๆ ฉบับนี้ก็เช่นกันค่ะ เด็กๆจะได้ค้นหาความเป็นอัจฉริยะทาง
คณิตศาสตร์ที่มีอยู่ในตัวของเด็กๆ 

วันนี้คุณครูมีกิจกรรมที่ชื่อว่า “ เคร่ืองหมายปริศนา ช่วยหาฉันที ” โดยจะให้เด็กๆ 
มาช่วยกันหาค าตอบที่ถูกต้องกันนะคะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เรามาเริ่มบริหารสมอง
กันเลย... 

 

เติมเคร่ืองหมายแบบไหนดีนะ ??? 

+ ,  -  , x  , ÷ 

  1. 72          27   =  99 
 

  7. 31       23        2  = 108 
 

  8. 15        5         45  = 55 
 

  9.  240       426        192 = 858 
 

  11. 36        4          5  =  45 

  10. 2        24        48  = 0 
 

  12. 89       12        1  =  76 
 

  2.  694         284  =   410 
 

  3. 75           48  =  3600 
 

   4.  90          10   =  9 
 

   5. 15        5       17=  20 
 

   6. 5         6         5  =  6 
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คุณครูเชื่อว่าเด็กๆคงหาค าตอบกันได้นะคะ แต่ส าหรับเด็กคนไหน

ที่ยังหาค าตอบไม่ได้ เราลองมาดูเฉลยกันเลย… 

 

เป็นยังไงกันบ้างคะเด็ก ๆ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ หลังจากที่เด็ก ๆ ได้ลองท ากิจกรรมแล้ว              
ครูเชื่อว่าเด็ก ๆ คงหาค าตอบที่ถูกต้องและสนุกสนานกับการคิดหาค าตอบกันนะคะ ยังไงครูขอ
เป็นก าลังใจให้เด็ก ๆ ที่น่ารักทุกคน อย่าลืมมม….“ ฝึกบริหารสมองวันละนิดพิชิตอัจฉริยะ”              
ครูจะน ากิจกรรมดี ๆ สนุก ๆ และได้ความรู้มาให้เด็ก ๆ ได้ฝึกบริหารสมองกันใหม่ ไว้เจอกันกับ
คอลัมน์ “คณิตพิชิตอัจฉริยะ”ฉบับหน้า…สวัสดีค่ะ 

 

หากเด็กๆได้ฝึกคิดค านวณบ่อยๆ ก็จะช่วย
ให้หาค าตอบได้ง่าย และ รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ 

 

   
 

เมืองหลวงอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ 
 
 
           ประเทศไทย เมืองหลวงคือ กรุงเทพมหานคร (Bangkok) 
กรุงเทพมหานครตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทยบริเวณใกล้ปากแม่น้้า
เจ้าพระยา มีพื้นที่ราว 1,569 ตารางกิโลเมตร มีคนอาศัยอยู่มากกว่า 10 ล้านคน (ทั้งแบบตามทะเบียนบ้านและแบบแรงงานย้ายถิ่น) 
กรุงเทพมหานครได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นเมืองหลวงของไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.  2325 โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาล  
ที่ 1 แห่งบรมราชจักรีวงศ์ โดยย้ายเมืองหลวงมาจากกรุงธนบุรี  ซ่ึงอยู่ฟากตรงข้าม มีแม่น้้าเจ้าพระยาก้ันกลาง เน่ืองจากกรุงเทพมหานคร 
มีชัยภูมิที่ดีกว่า ปัจจุบันกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน  การบริหารราชการแผ่นดิน การเมืองการปกครองของประเทศ
ไทย และยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ... 

      ประเทศอินโดนีเซีย เมืองหลวงคือ กรุงจาร์กาตา (Jakarta) กรุงจาร์กาตาเป็นเมืองใหญ่
ที่สุดของประเทศอินโดนีเซีย เดิมชื่อว่าเมืองบาตาเวีย (Batavia) ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ
ของเกาะชวา มีพื้นที่ประมาณ 720 ตารางกิโลเมตร มีประชากรราว 13 ล้านคน ซ่ึงนับว่า
ค่อนข้างหนาแน่น เป็นเมืองที่ทันสมัยและสวยงาม กรุงจาร์กาตาเป็นศูนย์กลางในทุกๆด้าน
ของประเทศอินโดนีเซีย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง แหล่งการศึกษา และยัง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญของประเทศอีกด้วย ... 

            
 ประเทศสิงคโปร์ เมืองหลวงคือ สิงคโปร์ (Singapore) ประเทศสิงคโปร์ไม่มีเมือง

หลวงอย่างเป็นทางการ โดยใช้พื้นที่ทั้งประเทศเป็นเมืองหลวงเน่ืองจากเป็นประเทศที่เป็นเกาะ
ขนาดเล็กตั้งอยู่บริเวณปลายแหลมมาลายูมีเน้ือที่เพียง 697ตารางกิโลเมตรประชากรราว 

5,300,000 คน สิงคโปร์ถึงแม้จะไม่มีทรัพยากรอะไรเลย แต่ก็นับได้ว่าเป็นประเทศที่มีความ
เจริญเป็นอย่างมาก โดยเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุนของภูมิภาค  

และถึงแม้จะเป็นประเทศขนาดเล็กแต่ก็มีบริษัทต่างชาติมาตั้งส้านักงานจ้านวนมากมายมี
สนามบินและระบบขนส่งภายในประเทศที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาค ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้สูง มีแหล่งท่องเที่ยวมีเป็นจุด

ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกมากมาย ... 
       ประเทศบรูไน เมืองหลวงคือ กรุงบันดา เสรี เบกาวัน (Bandar Seri Begawan)   
กรุงบันดา เสรี เบกาวัน อยู่ทางฝั่งตะวันออกของประเทศบรูไน โดยเป็นทั้งเมืองหลวงและ
เมืองท่าที่ส้าคัญที่สุดของประเทศ เป็นเมืองหลวงที่มีเน้ือที่ขนาดเล็กมีเน้ือที่เพียง 100 ตาราง
กิโลเมตร มีประชากรราว 100,000 คน ในสมัยการล่าอาณานิคมของประเทศฝั่งยุโรป เมืองน้ี
เคยตกอยู่ใต้การยึดครองของประเทศอังกฤษ  โดยถูกเรียกว่าเมืองบรูไน ก่อนจะกลับมาใช้ชื่อ 
บันดา เสรี เบกาวัน ภายหลังจากได้รับเอกราชจากอังกฤษแล้ว ... 
   ประเทศพม่า เมืองหลวงคือ กรุงเนปิดอว์ (Naypyidaw) ถูกสถานปนาขึ้นเป็นเมืองหลวง

ใหม่ของประเทศพม่าแทนกรุงย่างกุ้ง เม่ือวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2549 โดยพลเอกอาวุโส          
ตาน ฉ่วย ผู้น้าสูงสุด ในขณะน้ัน ด้วยเหตุผลหลักในด้านการบริหารประเทศได้ง่ายขึ้น

เน่ืองจากกรุงเนปิดอว์ตั้งอยู่ตรงกลางของประเทศพอดี ปัจจุบันกรุงเนปิดอว์ยังอยู่ในช่วงของ
การสร้างเมือง ถนนหนทาง แหล่งธุรกิจ โรงแรม ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นัก แต่ด้วยเหตุที่พม่า        

เพิ่งเปิดประเทศ (หลังจากปิดประเทศมาตั้งแต่สมัยทหารเข้ายึดอ้านาจปกครอง) จึงสามารถ
กล่าวได้ว่าในประเทศพม่า ถนนทุกสาย นักลงทุนจากทั่วโลก ก้าลังมุ่งสู่กรุงเนปิดอว์ทั้งสิ้น ... 

 สวัสดีอาเซียน (ASEAN) 
                                                        เรียบเรียงโดย   อ. จีระศักด์ิ  ทวีเงิน  

 
สวสัดีครับเด็ก ๆ  วนันีเ้รามารู้จกัเมืองหลวงใน 10 ประเทศ

อาเซียน กนัครับ ตามมาเลย... 
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เมืองหลวงอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ 
 
 
           ประเทศไทย เมืองหลวงคือ กรุงเทพมหานคร (Bangkok) 
กรุงเทพมหานครตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทยบริเวณใกล้ปากแม่น้้า
เจ้าพระยา มีพื้นที่ราว 1,569 ตารางกิโลเมตร มีคนอาศัยอยู่มากกว่า 10 ล้านคน (ทั้งแบบตามทะเบียนบ้านและแบบแรงงานย้ายถิ่น) 
กรุงเทพมหานครได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นเมืองหลวงของไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.  2325 โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาล  
ที่ 1 แห่งบรมราชจักรีวงศ์ โดยย้ายเมืองหลวงมาจากกรุงธนบุรี  ซ่ึงอยู่ฟากตรงข้าม มีแม่น้้าเจ้าพระยาก้ันกลาง เน่ืองจากกรุงเทพมหานคร 
มีชัยภูมิที่ดีกว่า ปัจจุบันกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน  การบริหารราชการแผ่นดิน การเมืองการปกครองของประเทศ
ไทย และยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ... 

      ประเทศอินโดนีเซีย เมืองหลวงคือ กรุงจาร์กาตา (Jakarta) กรุงจาร์กาตาเป็นเมืองใหญ่
ที่สุดของประเทศอินโดนีเซีย เดิมชื่อว่าเมืองบาตาเวีย (Batavia) ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ
ของเกาะชวา มีพื้นที่ประมาณ 720 ตารางกิโลเมตร มีประชากรราว 13 ล้านคน ซ่ึงนับว่า
ค่อนข้างหนาแน่น เป็นเมืองที่ทันสมัยและสวยงาม กรุงจาร์กาตาเป็นศูนย์กลางในทุกๆด้าน
ของประเทศอินโดนีเซีย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง แหล่งการศึกษา และยัง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญของประเทศอีกด้วย ... 

            
 ประเทศสิงคโปร์ เมืองหลวงคือ สิงคโปร์ (Singapore) ประเทศสิงคโปร์ไม่มีเมือง

หลวงอย่างเป็นทางการ โดยใช้พื้นที่ทั้งประเทศเป็นเมืองหลวงเน่ืองจากเป็นประเทศที่เป็นเกาะ
ขนาดเล็กตั้งอยู่บริเวณปลายแหลมมาลายูมีเน้ือที่เพียง 697ตารางกิโลเมตรประชากรราว 

5,300,000 คน สิงคโปร์ถึงแม้จะไม่มีทรัพยากรอะไรเลย แต่ก็นับได้ว่าเป็นประเทศที่มีความ
เจริญเป็นอย่างมาก โดยเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุนของภูมิภาค  

และถึงแม้จะเป็นประเทศขนาดเล็กแต่ก็มีบริษัทต่างชาติมาตั้งส้านักงานจ้านวนมากมายมี
สนามบินและระบบขนส่งภายในประเทศที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาค ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้สูง มีแหล่งท่องเที่ยวมีเป็นจุด

ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกมากมาย ... 
       ประเทศบรูไน เมืองหลวงคือ กรุงบันดา เสรี เบกาวัน (Bandar Seri Begawan)   
กรุงบันดา เสรี เบกาวัน อยู่ทางฝั่งตะวันออกของประเทศบรูไน โดยเป็นทั้งเมืองหลวงและ
เมืองท่าที่ส้าคัญที่สุดของประเทศ เป็นเมืองหลวงที่มีเน้ือที่ขนาดเล็กมีเน้ือที่เพียง 100 ตาราง
กิโลเมตร มีประชากรราว 100,000 คน ในสมัยการล่าอาณานิคมของประเทศฝั่งยุโรป เมืองน้ี
เคยตกอยู่ใต้การยึดครองของประเทศอังกฤษ  โดยถูกเรียกว่าเมืองบรูไน ก่อนจะกลับมาใช้ชื่อ 
บันดา เสรี เบกาวัน ภายหลังจากได้รับเอกราชจากอังกฤษแล้ว ... 
   ประเทศพม่า เมืองหลวงคือ กรุงเนปิดอว์ (Naypyidaw) ถูกสถานปนาขึ้นเป็นเมืองหลวง

ใหม่ของประเทศพม่าแทนกรุงย่างกุ้ง เม่ือวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2549 โดยพลเอกอาวุโส          
ตาน ฉ่วย ผู้น้าสูงสุด ในขณะน้ัน ด้วยเหตุผลหลักในด้านการบริหารประเทศได้ง่ายขึ้น

เน่ืองจากกรุงเนปิดอว์ตั้งอยู่ตรงกลางของประเทศพอดี ปัจจุบันกรุงเนปิดอว์ยังอยู่ในช่วงของ
การสร้างเมือง ถนนหนทาง แหล่งธุรกิจ โรงแรม ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นัก แต่ด้วยเหตุที่พม่า        

เพิ่งเปิดประเทศ (หลังจากปิดประเทศมาตั้งแต่สมัยทหารเข้ายึดอ้านาจปกครอง) จึงสามารถ
กล่าวได้ว่าในประเทศพม่า ถนนทุกสาย นักลงทุนจากทั่วโลก ก้าลังมุ่งสู่กรุงเนปิดอว์ทั้งสิ้น ... 

 สวัสดีอาเซียน (ASEAN) 
                                                        เรียบเรียงโดย   อ. จีระศักด์ิ  ทวีเงิน  

 
สวสัดีครับเด็ก ๆ  วนันีเ้รามารู้จกัเมืองหลวงใน 10 ประเทศ

อาเซียน กนัครับ ตามมาเลย... 
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       ประเทศลาว เมืองหลวงคือ กรุงเวียงจันทน์ (Vientiane)  เวียงจันทน์ หรือ นครหลวง
เวียงจันทน์ ตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศลาวในเขตลุ่มแม่น้้าโขง โดยอยู่ติดกับจังหวัด
หนองคายของประเทศไทย เวียงจันทน์เป็นเมืองโบราณมีอายุมากกว่าหน่ึงพันปี โดยสถาปนา            
เป็นเมืองหลวงตั้งแต่สมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชในราวพุทธศตวรรษที่ 15 เวียงจันทน์เป็น
เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศลาว มีประชากรอยู่หนาแน่นที่สุดราว 700,000 คน 
โดยในยุคการล่าอาณานิคม เวียงจันทน์เคยตกอยู่ภายใต้การยึดครองของประเทศฝรั่งเศส ... 
 

      ประเทศเวียดนาม เมืองหลวงคือ กรุงฮานอย (Ha Noi) ฮานอยเดิมเป็นเมืองหลวงของ
ประเทศเวียดนามเหนือ เม่ือเวียดนามเหนือได้รับชัยชนะในสงครามเวียดนามและได้รวม

เวียดนามใต้เข้าเป็นส่วนหน่ึงแล้ว จึงสถาปนาให้ฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศ (เดิมเมือง
หลวงของเวียดนามใต้ คือไซง่อน หรือเมืองโฮจิมินห์ในปัจจุบัน) กรุงฮานอยก็เช่นเดียวกับ

เมืองหลวงอ่ืนๆ ในอาเซียนที่เป็นเมืองใหญ่และเมืองส้าคัญที่สุดของประเทศ เป็นศูยน์กลาง
การเมืองการปกครองของประเทศ แต่ในประเทศเวียดนามน้ัน เมืองที่ใหญ่ที่สุดในด้านการค้า 

การลงทุน การอุตสาหกรรมและการขนส่งทางทะเล  คือ เมืองโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh) ซ่ึงอยู่ทางภาคใต้ของประเทศ... 
     ประเทศมาเลเซีย เมืองหลวงคือ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur)                        
กรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของประเทศมาเลเซียน้ันตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศ           
(ใกล้ฝ่ังทะเลอันดามัน) เป็นเมืองใหญ่และส้าคัญที่สุดของประเทศ มีพื้นที่ 94 ตารางไมล์ หรือ 
243 ตารางกิโลเมตร มีประชากรราว 1.6 ล้านคน ถึงแม้จะมีการย้ายศูนย์การบริหารประเทศ  
ไปที่เมืองปุตราจายาแล้ว แต่ส่วนอ่ืนๆ  ที่ส้าคัญของประเทศยังอยู่ที่เดิม โดยปกติแล้วชาว
มาเลเซียจะเรียกกรุงกัวลาลัมเปอร์ว่า “KL” ซ่ึงเป็นตัวย่อของ Kuala Lumpur น่ันเอง... 
         

      ประเทศกัมพูชา เมืองหลวง คือ              
กรุงพนมเปญ (Phnom Penh) ชื่อเรียกอีกชื่อหน่ึงว่า ราชธานีพนมเปญ ตั้งอยู่

ทางตอนกลาง (ค่อนไปทางใต้ของประเทศ) มีเน้ือที่ 678 ตารางกิโลเมตร มี
ประชากรหนาแน่นราว2,000,000 คน พนมเปญถือว่าเป็นเมืองใหญ่และส้าคัญ
ที่สุดของประเทศกัมพูชา เป็นศูนย์กลางการเมืองการปกครองและการบริหาร

ราชการแผ่นดิน รวมถึงการลงทุนจากต่างประเทศ ในยุคล่าอาณานิคมพนมเปญตก
อยู่ภายใต้การยึดครอง ของฝรั่งเศส และได้รับเอกราชเม่ือปี ค.ศ. 1953... 

          ประเทศฟิลิปปินส์ เมืองหลวงคือ กรุงมะนิลา (Manila) ตั้งอยู่บนฝั่ง
ตะวันออกของเกาะลูซอน ซ่ึงเป็นเกาะใหญ่ที่สุดของประเทศ (จากจ้านวนมากกว่า 
7,000 เกาะ) เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การศึกษา         
และการอุตสหากรรมของประเทศ ตัวเมืองของกรุงมะนิลามีเน้ือที่เพียง 39 ตาราง
กิโลเมตร แต่มีประชากรมากถึง 1.7 ล้านคน แต่ถ้านับชานเมืองด้วยจะมีเน้ือ          
ที่ 1,475 ตารางกิโลเมตร แต่จะมีประชากรมากถึง 22 ล้านคน ซ่ึงนับว่ามีประชากร
อาศัยอยู่หนาแน่นมาก ในสมัยการล่าอาณานิคม กรุงมะนิลาตกอยู่ภายใต้            
การปกครองของประเทศสเปนและอยู่ภายใต้การดูแลของประเทศสหรัฐอเมริกา            
รวม 400 ปี... 

 
                เป็นไงบ้างครับเด็กๆ เราก็ได้รู้กันแล้วว่าเมืองหลวงอาเซียนทั้ง 10 เมือง เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของแต่ละประเทศ เป็นศูนย์กลาง          
การปกครอง การค้า การลงทุน การเงิน การธนาคารของประเทศน้ันๆ มีข้อสังเกตุคือในความจริงแล้วประเทศสิงค์โปร์น้ันไม่มีเมืองหลวง 
เน่ืองจากเป็นประเทศที่เล็กมาก จึงใช้ประเทศทั้งประเทศเป็นเมืองหลวงไปเลย ส่วนเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในอาเซียนคือกรุง  
จาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย...แล้วพบกันในฉบับหน้ากับเรื่องราวดีๆ จากคอลัมน์ สวัสดีอาเซียน (ASEAN) อีกนะครับ... 

แหล่งที่มาของข้อมูล http://www.xn--12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.net/ 
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เด็กเก่ง เด็กดี ศรีสาธิต

โดย อ.วรพล เหมืองทอง
นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนในด้านต่างๆ

	 เด็กเก่ง	 เดก็ด	ี ศรีสาธิตคนแรกของเรา	 พ่ีอิง๊ เด็กหญิงอลิศา 
ภทัรธรรมกลุ	นกัเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี	6	โครงการหลกัสูตรภาคปกติ
ของเรานีเ่อง	 พีอ่ิง๊มผีลงานโดดเด่นหลายอย่าง	 เน่ืองจากเป็นเดก็ชอบท�า
กจิกรรมด้วย	 เรยีกว่าผ่านมาหมดแล้วทัง้	 เชยีร์ลดีเดอร์	 เล่นกีฬาต่าง	 ๆ	
และกีฬาที่น้องประสบความส�าเร็จสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและ
โรงเรียนก็คือ	ว่ายน�้า	ล่าสุดพี่อิ๊งเพิ่งกวาด	2	เหรียญทอง	2	เหรียญเงิน	
พร้อมทั้งได้รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม	 จากการแข่งขันกฬีาสาธติสามัคคี
ครัง้ที	่ 40	 “กลัปพฤกษ์เกมส์”	 ซ่ึงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็นเจ้าภาพมาอีกด้วย	
	 เก่งขนาดนี้	 เรามาลองอ่านบทค�าสัมภาษณ์ของพี่อิ๊งกันดีกว่า	
อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้น้องมาเล่นกีฬาว่ายน�้า	และน้องรู้สึกยังไงบ้าง
กับความส�าเร็จที่ได้รับในครั้งล่าสุดนี้

 หนเูป็นคนชอบท�ำกจิกรรมค่ะ โดยเฉพำะกจิกรรมของโรงเรียน
ซึ่งมีกิจกรรมสนุก ๆ มำกมำย หลังจำกที่หนูเป็นเชียร์ลีดเดอร์ ซึ่งท�ำ
หน้ำที่เชียร์กีฬำต่ำง ๆ ในงำนกีฬำสีของโรงเรียน เห็นเพื่อน ๆ พี่ ๆ 
น้อง ๆ แข่งแล้วอยำกลองเล่นกฬีำบ้ำง  หนเูลยเลอืกเล่นกีฬำว่ำยน�ำ้ค่ะ 
เพรำะเป็นกีฬำท่ีหนูชอบที่สุด ซึ่งนอกจำกจะสนุกแล้วยังได้ออก  
ก�ำลังกำยทุกส่วนด้วย ส�ำหรับควำมส�ำเร็จที่ผ่ำนมำในกำรแข่งขัน
กีฬำสำธิตสำมัคคี ครั้งที่ 40 “กัลปพฤกษ์เกมส์” หนูรู้สึกดีใจและ
ภูมิใจมำกค่ะ หนูซ้อมหนักมำก มำกจริง ๆ รู้สึกหำยเหนื่อยเลยค่ะ 
คุ้มค่ำกับควำมส�ำเร็จที่หนูได้รับ
 

- 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม
จากการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 40 “กัลปพฤกษ์เกมส์”

 สวัสดีต้อนรับเข้าสู่การเปิดเทอมใหม่ครับเด็ก ๆ ผ่านไปอีกปีการศึกษาแล้วนักเรียนคงตื่นเต้นไม่น้อยกับการเลื่อนชั้น ซึ่งนักเรียนจะ
ได้พบกับครูประจำาชั้นคนใหม่ เนื้อหาการเรียนใหม่ ๆ และรวมทั้งเพื่อนใหม่ ๆ ด้วย ไม่ว่าจะอย่างไรก็อย่าลืมตั้งใจเรียน และเป็นเด็กดีของ
คุณพ่อคุณแม่เหมือนเดินนะครับ 
 สำาหรับคอลัมน์ของเราฉบับนี้ครูก็มีบทสัมภาษณ์ของเด็กเก่ง เด็กดี ที่มีผลงานเด่น ๆ สำาหรับปีที่ผ่านมาด้วย รวมทั้งไปรู้จักกับพี่ ๆ 
ที่เพิ่งจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของเราที่เพิ่งสอบ O–Net ได้เต็ม 100 คะแนนกันครับ เราไปทำาความรู้จักกันเลย

พี่อิ๊ง
ด.ญ.อลิศา ภัทรธรรมกุล

ผลงานล่าสุด

“
“
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	 เด็กเก่ง	 เด็กดี	 ศรีสาธิตคนต่อไปของเรา	 พี่บีบี เด็กชาย      

บุญยากร บุญศิริ	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	โครงการหลักสูตร

ภาคภาษาองักฤษ	ซึง่คว้าเหรียญทองกีฬาหมากกระดาน	ประเภทครอสเวิร์ด	

และรางวลันกักฬีายอดเยีย่ม	 จากการแข่งขันกีฬาสาธติสามคัคคีร้ังที	่ 40	

“กัลปพฤกษ์เกมส์”	 ซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้า

ภาพมาหมาด	ๆ	กีฬาชนิดนี้พี่บีบีกวาดรางวัลมาแล้วหลายสนาม	รวม

ถึงรางวัลถ้วยพระราชทานก็เคยได้รับมาแล้ว	

	 พี่บีบีไม่ได้เด่นแค่ด้านกีฬานะครับ	 พี่บีบียังเป็นเด็กที่อุทิศตน

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการนักเรียนมาหลายสมัย	 ว้าว..	 ไม่ใช่เด่นแค่

กีฬาครอสเวิร์ดนะครับ	ล่าสุดด้านการเรียนก็สอบได้	O-Net	วิชาภาษา

อังกฤษได้	100	คะแนนเต็มมาหมาด	ๆ	ด้วยเหมือนกัน	

	 ไปอ่านบทสัมภาษณ์ของพี่บีบีกันบ้างนะครับ	 ว่าท�าอย่างไรถึง

ประสบความส�าเร็จทั้งด้านกีฬาและการเรียนขนาดนี้

 ด้านกฬีาครอสเวิร์ดผมทุม่เทมากครบั ผมซ้อมหนกัมากกว่าจะมี

วนันี ้ ต้องขอบคณุคุณพ่อคณุแม่ และคุณครดู้วยครบัทีส่นบัสนุนผม

ด้วยดีมาตลอด ผมดีใจมากครบัท่ีเป็นส่วนหนึง่ในการเป็นนักกฬีาของ

โรงเรยีน ผมดใีจทกุครัง้ท่ีประสบความส�าเรจ็ ขอบคณุทกุ ๆ ท่านทีมี่ส่วน

ท�าให้ผมมวีนันี ้อกีครัง้จากใจครับ ส่วนคะแนนเต็ม O–Net วิชาภาษา

องักฤษซึง่เป็นอกีหนึง่วชิาทีผ่มชอบครบั ผมจึงตัง้ใจเรยีนวชิานีเ้ป็นพิเศษ 

การเป็นนกักฬีาครอสเวิร์ดกม็ส่ีวนช่วยเป็นอย่างมากครบั ผมได้รูศั้พท์

ภาษาองักฤษเพิม่ขึน้มากมายจากกีฬาชนิดนี้

-2 เหรียญทอง และรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม

จาการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 40 “กัลปพฤกษ์เกมส์”

-ชนะเลิศ รายการครอสเวิร์ดเยาวชนนานาชาติ

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ปี 2013

พี่บีบี
ด.ช.บุญยากร บุญศิริ

ผลงานล่าสุด

“

“
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O-NET
ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2558

	 ปิดท้ายคอลมัน์เดก็เก่ง	เดก็ด	ีศรสีาธติ	กบัผลงานด้านวชิาการล่าสุด	ครตู้องขอยกให้กบัพี	่ๆ	ทัง้	8	คน	ซึง่	สอบได้คะแนน

เตม็ 100 คะแนน	 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน	 (O-NET)	 ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ	

(องค์การมหาชน)	หรือ	สทศ.	ประจ�าปีการศึกษา	2558	ในวันเสาร์ที่	27	กุมภาพันธ์	2559	มีใครกันบ้าง	ไปดูกันเลย

ด.ช.กฤตภ�ส  แก้วลำ�พูน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6/1

โครงการหลักสูตรภาคปกติ

ด.ช.ศิระ  ดวงเนตร
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6/3

โครงการหลักสูตรภาคปกติ

ด.ช.กฤตภ�ส  เตชะรัตน์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6/3

โครงการหลักสูตรภาคปกติ

ด.ช.ดนุชโพ  จันโททัย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6/2

โครงการหลักสูตรภาค							
ภาษาอังกฤษ

ด.ญ.ชญ�น์นันท์  วีรพันธุ์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6/1

โครงการหลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษ

ด.ช.บุญย�กร  บุญศิริ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6/1

โครงการหลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษ

ด.ช.อภิสัณห์  บุนน�ค
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6/2

โครงการหลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษ

ด.ญ.แพรนันท์  บุญเลี่ยม
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6/2

โครงการหลักสูตรภาค							
ภาษาอังกฤษ

วิชาภาษาอังกฤษ

วิชาคณิตศาสตร์     ได้	100	คะแนนเต็ม	จ�านวน	4	คน

     ได้	100	คะแนนเต็ม	จ�านวน	4	คน
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โครงการเตรียมความพร้อม
SUMMER

2016

 โครงการเตรียมความพร้อม สำาหรับนักเรียนระดับปฐมวัย (อนุบาล 1) และระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ทุกโครงการ เพ่ือเป็นการเตรียมเด็กๆ ให้มี

ความพร้อมสำาหรับการเรียนในปีการศึกษา 2559 เป็นการใช้กิจกรรมต่าง ๆ เข้ามาช่วยเพ่ือให้เด็ก ๆ ปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ เพ่ือนใหม่ คุณครูใหม่และ

ส่ิงแวดล้อมใหม่ ๆ ภายในโรงเรียน โดยคุณครูจะใช้กิจกรรมแบบบูรณาการ ผ่านการเล่นเกมท่ีผสมผสานความรู้ด้านวิชาการท่ีจะทำาให้เด็ก ๆ เกิดการเรียนรู้ได้

อย่างสนุกสนาน

อ.1&K.1

ป.1

WOW!!
WOW!!

SmileSmile..............

	 เริม่ต้นเรยีนรูก้ารใช้ชวีติอยูใ่นสังคมใหม่	เพือ่นใหม่	ให้เด็ก	ๆ 	
สามารถอยูร่่วมกันอย่างมคีวามสุขในรัว่สาธติราม	ประถมแห่งนี้
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P.1

@สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

@พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

@พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพฯ

   เพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ 

ที่เด็กๆ จะพบเจอในรูปแบบของภาษาอังกฤษที่ได้จาก

อาจารย์ชาวต่างชาติ และยังเป็นการปรับตัวของเด็กๆ  

ให้เข้ากับส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนผ่านการทำากิจกรรม

ร่วมกับเพื่อนๆ 

“

“
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	 ส�ำหรบัน้อง	ๆ	ชัน้อนบุำล	2-3	(อำย	ุ4–6	ขวบ)	ให้หน	ูๆ	ได้เรยีนรูจ้ำกกำรเล่นและปฏสัิมพนัธ์กับส่ิงแวดล้อมซ่ึงจะ
ช่วยพัฒนำและเตรียมควำมพร้อมของพัฒนำกำรทุกด้ำน	ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนอำรมณ์	สังคม	ควำมคิดสร้ำงสรรค์	สติปัญญำ	ซึ่ง
กิจกรรมที่จัดเตรียมไว้	มีดังนี้	นิทำนหุ่นคุณธรรม	วิทยำศำสตร์ธรรมชำติศึกษำ	ศิลปะสร้ำงสรรค์	งำนประดิษฐ์	เกมกำรศึกษำ	
และเกมกำรละเล่น
	 ส�ำหรับพี่	ๆ	ชั้นประถมศึกษำปีที่	2–6	ท่ีสนใจกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม	โดยในภำคเช้ำโรงเรียนจะเปิดสอนรำยวิชำที่
สนับสนุนควำมรู้	ให้หนู	ๆ	ได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมจำกกำรปฏิบัติจริง	และเรียนรู้ท่ีจะน�ำประสบกำรณ์กำรเรียนรู้นั้น	ๆ	มำ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
	 ซ่ึงในช่วงเช้ำ	หน	ูๆ	จะได้เรยีนกิจกรรมส่งเสรมิวชิำกำร	3	วชิำ	คอื
	 1.วทิยำศำสตร์มหัศจรรย์		
	 2.ทักษะกำรคดิคณติศำสตร์
	 3.English	we	can		
และในภำคบ่ำย	หน	ูๆ	จะได้เรยีนกิจกรรมส่งเสรมิควำมถนดัและควำมสนใจ	โดยจะได้เลอืกเรยีนตำมวชิำท่ีตนเองถนดัและสนใจ	
ดงันี	้หนนู้อยนกัประดษิฐ์(ศิลปะ)	กุ๊กน้อย(กำรงำน)		สนกุกับInternet(คอมพวิเตอร์)	แบดมนิตัน		และดนตรไีทย		
	 ในทุกสัปดำห์หน	ูๆ	จะได้เพลดิเพลนิกับกิจกรรมทัศนศึกษำ	เพือ่ให้เรยีนรูจ้ำกประสบกำรณ์จรงิและน�ำทักษะกระบวนกำร	
มำประยกุต์ใช้ให้เกิดกำรเรยีนรูอ้ย่ำงแท้จรงิ		

อ.2-3

น่ารักที่สุด!!!!
................

	 ทุก	ๆ	กิจกรรมนอกจำกจะมีควำมสนุกแล้ว	

เด็ก	ๆ	ยังได้เรียนรู้ทักษะต่ำง	ๆ	ไปโดยที่เด็ก	ๆ	

ไม่รู้ตัวเพรำะทุกกิจรรมนั้นมีแต่ควำมสนุกสุดเหวี่ยงที่จะ

ท�ำให้เด็ก	ๆ	มีแต่ควำมสุข	...	จริง	ๆ	นะ	ไม่เชื่อก็ดู

รูปเอำเองแล้วกัน	...	อิอิ

โครงการภาคฤดูร้อน
S U M M E R

2016  เปิดสอนสำ�หรับหนู ๆ ระดับชั้นอนุบ�ล และชั้นประถมศึกษ�

34



35

ป.2-6

@สวนรถไฟ

@ท้องฟ้าจ�าลอง
@นิทัศน์รัตนโกสินทร์

อนาคต....

ทีมชาติไทย

เรียนรู้วิทยาศาสตร์
สนุก ๆ เชิญทางน้ีเลย...

. . . . . . . . . . . . . . . .
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G3

A D V E N T U R E  C A M P
ENGLISH

2016

Activities in School
More Fun
Activity

fun and happy
..........

.........

	 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ	ไม่ใช่แค่การท่องจ�าค�าศัพท์	หรือ	Grammar	เพียงเท่านั้น	แต่เด็กๆ	ควรได้รับประสบการณ์ที่
หลากหลายและมีความสนุกสนาน	เพื่อเพิ่มพัฒนาการด้านการฟัง	พูด	อ่านและเขียน	เสริมเข้าไปด้วย
	 นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆ	 ได้มีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา	 ได้ฝึกการสนทนา	 การฟังและได้ท�า
กิจกรรมต่างๆ	ร่วมกัน	จะท�าให้เกิดการเรียนรู้ภาษาแบบองค์รวม	หรือ	Whole	Language	ขึ้น
	 สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เด็กๆ	เกิดความคุ้นเคยและสนุกกับภาษา	ตลอดจนท�าให้เด็กๆ	รักและอยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีทาง
ภาษาและเกิดความพร้อมสู่การเรียนภาษาอังกฤษในระดับต่อไป

“

“
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G1 G2

G3
G4

G5

Group Activity 1 : Magic
by : Thai Teachers

Group Activity 2 : Chicken egg
by : T.Marko & T.Jaco

Group Activity 3 : Plate me
by : T.Craig & T.Tim

Group Activity 4 
: Clusters 
by : T.Danny & T.Brian

Group Activity 5 
: Who am i
by : T.Ali & T.Christophe

	 กิจกรรมท่ีเน้นเรือ่งการคดิวเิคราะห์	จะท�าให้เด็กรูจั้กคดิหาเหตุผล	มคีวามคดิรเิริม่สร้างสรรค์	เป็นตัวของตวัเอง	

และจะท�าให้เด็กชอบที่จะเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง	ซึ่งเมื่อเด็กประสบผลส�าเร็จในการท�าสิ่งหนึ่งสิ่งใด	จะเป็นแรงจูงใจให้เรียนรู้

สิ่งใหม่ๆ	จนเกิดเป็นทักษะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ	ที่เขาต้องเผชิญได้อย่างสร้างสรรค์

“ “
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G6 G7

G8

All Stations
	 ฐานกิจกรรมนอกจากจะเน้นเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารแล้ว	ยังเน้นในเรื่องของ	Team	Work	ซึ่ง

จะท�าให้เกิดความสามัคคีให้ทีมของเด็กๆ

Group	Activity	6	:	Coded	Hundred	Square
by	:	T.Chris	&	T.Josh

Group	Activity	7	:	Count	on	Chinese	
by	:	T.Lukasz	&	T.Dylan

Group	Activity	8	
:	Wonderland	Fun	Fair
by	:	T.John	&	T.Jason
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Swimming and Sport & Plays

Explore the palace and Palace Talent
@Marukatayawan Palace
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SHOT Ded!!!

Party Night: Wonderland Festival Night!!!
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คลินิกสาธิตราม

The power of play

Learning through play from birth to three  
พลังของการเล่น ในวัยแรกเกิด - 3 ขวบ

                                                                                                                 แปลและเรียบเรียงโดย อ.อรวรรณ ผดุงการณ์

 “การเลน่ คอื	การเรยีนรูส้ำาหรบัเดก็”		ของเลน่หรอืสิง่ของ

ที่อยู่รอบๆ	 ตัวของเด็กๆ	 ที่เด็กๆ	 มองเห็น	 หยิบจับ	 คว้า	 สัมผัส	 ไม่ว่า																			

จะเป็นตุ๊กตาตัวโปรด	ผ้าอ้อมผืนนุ่ม	กระจกแสนกล	นกน้อยที่บินอยู่นอก	

หน้าต่างฯลฯ	สิ่งต่างๆ	เหล่าน	้ี	ล้วนสร้างความอยากรู้	อยากเห็นให้กับเด็กๆ

สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับเด็กน้อยทุก	 ครั้งที่เขาได้เห็นและได้

เล่นสนุก	คุณพ่อคุณแม่คงคาดเดาไม่ถึงทีเดียว	ว่าสิ่งของที่คุณพ่อคุณแม่					

มองข้าม	คือ	คุณครูของเขา	เพราะเขากำาลังเรียนรู้อยู่นั่นเอง

 พลังของการเล่นการเรียนรู้ ผ่านการเล่น 

ตั้งแต่วัยแรกเกิด - 3ขวบ 
        นับจากวันแรกที่ทารกได้ลืมตาทารกสามารถรับรู้และเข้าใจความ	

เป็นไปสิ่งแวดล้อมรอบตัวสามารถเรียนรู้จากการเล่นและตัวช่วย	ที่สำาคัญ

คือสิ่งของที่อยู่รอบตัวเขาที่ทารกจะสามารถเล่นและเรียนรู้ได้	 เมื่อพ่อแม่

สังเกตเวลาที่เด็กเล่นจะเห็นความตั้งใจอารมณ์และความสร้างสรรค์	 ที่

เด็ก	ๆ	แสดงออกว่าเขาเป็นศิลปินและนักคิดค้นมากแค่ไหน

    		8	สัปดาห์	ของการเรียนรู้ในการสื่อสารเด็กจะเปล่งเสียงออกจาก																	

ลำาคอขณะเล่นและยิ้ม	เมื่อคุณพ่อของเขาพูดคุยด้วย	15	เดือน	เด็กจะใช้

ร่างกายและอารมณ์จิตใจ	 เพื่อเรียนรู้ต่อการลุกและการนั่ง	 การกะระดับ

ความสูง	 -	 ตำ่ำา	 และสามารถรับรู้ความสามารถนี้ได้ขณะที่เด็กกำาลังเล่น

การเล่นในวัย	3	ขวบ		จินตนาการได้ถูกพัฒนาขึ้นด้วยตัวเด็กเองร่วมกับ

การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น	 การที่พ่อแม่เล่นกับเขาไม่เพียงแต่จะสร้าง

ความสนุกสนาน	 ยังเป็นสิ่งสำาคัญที่สุดที่พ่อแม่ได้สร้างพัฒนาการให้กับ

เด็กๆ	 เด็กเล็กๆ	 ไม่จำาเป็นต้องมีของเล่นแสนวิเศษแต่ของเล่นสุดวิเศษ

ของเด็กๆ	 คือ	 คุณพ่อคุณแม่นั่นเอง	 เด็กทุกคนมีทักษะพิเศษเฉพาะตน

หรือความสามารถพิเศษ	 คุณพ่อคุณแม่ควรเห็นคุณค่าและสนับสนุนเขา

ให้ทำาในสิ่งที่ี่เขาถนัด	 เด็กน้อยจะทำาให้คุณพ่อคุณแม่รู้ถึงสิ่งที่เขาสนใจ

และเมื่อคุณพ่อคุณแม่	 ให้การสนับสนุนเด็กน้อยจะมีความสนใจที่จะเล่น

มากยิ่งขึ้นซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์	 การส่งเสริมการเล่นก่อให้เกิดความ

สนุกสนาน	 ช่วยลดความเครียดและสร้างความทรงจำาที่ดีระหว่างพ่อแม่

และเด็ก	 เพราะการเล่นเป็นสิ่งสำาคัญและจำาเป็นในวัยเด็ก	 ซึ่งจะนำาไปสู่

การเรียนรู้และการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นต่อไป

 เทคนิคการเล่นกับลูกให้ได้ประโยชน์สูงสุด

  •  ปลอดภัยไว้ก่อน เป็นสิ่งจำาเป็นที่จะต้องดูแล 

พื้นที่ที่เด็กเล่นใหปลอดภัย และมั่นใจได้ว่าของเล่นไม่เกิดอันตรายต่อ   

เด็ก เช่น ของมีคม ควรเก็บสิ่งของที่อาจเกิดอันตรายให้อยู่พ้นสายตา 

เด็ก และเด็ก ไม่สามารถเอื้อมหยิบได้

      •  เฝ้าสังเกตและใช้เวลาให้เต็มที ่ สังเกตว่าเด็ก 

กำาลังพยายามทำาอะไรอยู่ ช่วยเหลือเขาเพื่อให้เขาสามารถทำาในสิ่งที่ 

ต้องการให้สำาเร็จ แต่จำากัดความช่วยเหลือให้อยู่ในขอบเขตที่ไม่มาก 

หรือน้อยเกินไป เช่น หากเล่นตัวต่อคุณพ่อคุณแม่อาจเป็นผู้ช่วยหรือ 

เป็นผู้เริ่มเล่น แล้วชวนให้เขาทดลองทำาต่อด้วยตนเอง 

      •   ปล่อยให้เขาเรียนรู้ เด็กบางคนชอบเสียง  

ระฆังและเสียงของนกหวีด เมื่อเด็กๆ ได้ยิน เขาจะมองตามหาเสียง

และเคลื่อนไหว คลาน หรือเข้าไปหาที่มาของเสียงนั้นๆ เมื่อเขาสนใจ 

เขาจะเริ่มเรียนรู้โดยใช้มือนิ้วมือสำารวจตรวจตราต่อของเล่นช้ินน้ันๆ   

อย่างสนอกสนใจคุณพ่อคุณแม่ควรปล่อยให้เด็กๆ ได้เล่นและสำารวจ  

พ่อแม่จะรู้ได้ว่าของเล่นชนิดใดที่เหมาะสมกับเขา

 

 นักสำารวจตัวน้อย (แรกเกิด-1 ขวบ) 
 การที่คุณพ่อคุณแม่เล่นกับทารก	 เป็นการเริ่มต้นการเรียนรู้	 

ประสาทสัมผัสทั้งหมดในตัวทารกเขาจะใช้ประสาทสัมผัส	ทั้ง	5	ในการ 

เรียนรู้ผ่านทาง	 ตา	 หู	 จมูก	 มือ	 และปาก	 เมื่อทารกเจริญเติบโต	 เขา 

จะใช้อวัยวะส่วนต่างๆ	ของร่างกายในการสำารวจส่ิงต่างๆ	รอบตัวคุณพ่อ 

คุณแม่จะต้องให้เขาได้เรียนรู้ส่ิงแวดล้อมรอบตัวเขา	เม่ือเข้าสู่	ช่วง	9	เดือน	 

ทารกจะเร่ิมเข้าใจเหตุและผลมากข้ึน	สามารถเข้าใจได้ว่าของท่ีมองเห็น 

เมื่อเอาไปซ่อน	 หรือหายไปเขาจะมองหาของนั้นๆ	 ที่หายไปและเมื่อ 

เข้าช่วง	 ขวบปีแรกทารกเริ่มที่จะสื่อสารเป็นคำาๆ	 แต่ยังไม่ค่อยชัดเจน

มากนัก	

 คุณพ่อคุณแม่ควรสังเกตการเล่นของลูกว่าเขาได้เรียนรู้อะไร

จากของเล่นชิ้นนั้นๆ	หรือควรรู้ได้ว่า	เวลาไหนที่ควรให้ลูกหยุดเล่น

และได้พัก	เช่น	มาชาร์กับลูกชายวัย	4	เดือนซึ่งชื่นชอบมองของเล่นที่

เคลื่อนไหว	 โดยเธอจะชูของเล่นไปมาเพื่อให้ลูกมองตาม	 เด็กจะคว้า	

ของเล่นเอาเข้าปาก	 และเขย่าของเล่นเบาๆ	 และเมื่อเขาเหนื่อยเขา							

จะเลิกสนใจ	ช่วงเวลานั้นจะสังเกตได้ว่าได้เวลาพักแล้ว	
41
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 ช่วงเวลาการเล่นของเด็กน้อย Play time for 

Babies
 • Back and Forth พูดคุยสนทนากับลูกและรอฟังเสียงตอบ

รับจากเขา	 คุณแม่ชวนลูกน้อยฟังเสียงสัตว์จากเครื่องเล่นเสียงสัตว์หรือ	

สอนให้ลูกเปิดหนังสือ

 • Peek-a-Boo	การเล่นจ๊ะเอ๋สร้างความสนุกอารมณ์ดีให้

ลูกน้อย	เขาจะยิ้ม	เตะขาและส่งเสียงออกมาอย่างอารมณ์ดี	ช่วง	9	เดือน	

เด็กวัยนี้จะเล่นจ๊ะเอ๋กับแม่โดยเขาจะดึงมือแม่มาปิดหน้าของแม่					และ

มองหาหน้าแม่

	 •	Sing and Dance การได้ร้องและเต้นตามเพลงที่หลากหลาย

คุณแม่อาจจะรู้ได้ว่าลูกๆ	ชอบทำานองแบบไหน	ร้องเพลงที่ลูกชอบเด็กๆ		

จะมีความสุขเมื่อคุณแม่ร้องให้ลูกฟังบ่อยๆ	

	 • Play Ball	ให้เด็กๆ	เล่นลูกบอลหลากหลายสีและมีรูปทรง

ที่แตกต่างกัน	ให้เขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเขาเองผ่านประสาทสัมผัสทั้ง	5	

ปล่อยให้เขาได้สนุกและเรียนรู้ไปด้วยว่าเขาจะกลิ้งบอล	จะแยกสีหยิบ

ลูกบอลใส่กล่อง	หรือหยิบลูกบอลออกแล้วแต่การเล่นและการเรียนรู้	ของ

เขา	

 Move & Shakers 12 - 24 เดือน

	 การเรียนรู้จากการเล่นของเด็กวัย	12	-	24	เดือนนั้น	

เด็กสามารถเชื่อมต่อการเรียนรู้ได้อย่าง	ต่อเนื่องในการแสดงท่าทางการใช้

เสียงและเรียนรู้โลกกว้างมากยิ่งขึ้นเด็กเรียนรู้ที่จะยืนเดินอย่างมั่นคงด้วย

ตัวเขาเองแม้แต่การวิ่งกระโดดหรือปีนป่าย	เขาใช้นิ้วมือและมือน้อยๆ

ในการเล่นและเรียนรู้ได้อย่าง	รอบด้านมากขึ้นเด็กแต่ละคนสนใจที่จะเล่น

และเรียนรู้แตกต่างกัน	เด็กบางคนชอบเล่นโลดโผนแต่บางคนชอบเล่นไม่

โลดโผนมากนัก	พ่อแม่ต้องสังเกตดูว่าลูกชอบเล่นแบบใด	วัยทารกเป็นวัย

ที่เรียนรู้สิ่งรอบตัวและลอกเลียนแบบจากสิ่งที่เขาเห็นและนำาไปสู่การเรียน

รู้	การเรียนรู้ของวัยนี้	เกิดขึ้นได้ทุกที่	ไม่ว่าจะเป็นที่บ่อทราย	ในห้องนำ้า	

ในครัว	เด็กๆ	จะใช้ส่วนต่างๆ	ของร่างกาย	อารมณ์	ความรู้สึกต่อการเรียน

รู้สิ่งต่างๆ	ที่อยู่รอบตัวเขา

 

 Play time for Young Toddlers
 • วิ่ง-ปีนป่าย-เคลื่อนไหวกันหน่อย การให้เด็กได้เต้น

ประกอบเพลง	เคลื่อนไหวไปพร้อมกับเสียงเพลงจะช่วยเสริมทักษะ

การเคลื่อนไหวฟังจังหวะ	และเคลื่อนไหวได้อย่างสัมพันธ์กัน

พาเด็กออกไปทำากิจกรรมที่สนาม	ลานกว้างหรือที่สวนเป็นการต่อ

ยอดการเรียนรู้และ	ช่วยกระตุ้นพัฒนาการให้เด็กได้วิ่งออกกำาลัง	

ปีนป่าย	และเล่นไปพร้อมกับเพื่อนๆ	ในวัยเดียวกัน

 • เล่นซํ้าๆ	เด็กเล็กมักอยากเล่นและเรียนรู้ซำ้า	แล้วซำ้าอีก	

เขาอยากที่จะให้แม่อ่านนิทานเล่มเดิม	หรือ	ร้องเพลงเดิมๆ	ซำ้าแล้ว

ซำ้าอีก	การที่เด็กเล่นซำ้าๆ	นั้น	เขาต้องการฝึกทักษะและทำาสิ่งเหล่านี้

ให้ได้อย่างคล่องแคล่วซึ่งจะช่วยให้เขามีความมั่นใจต่อการเรียนรู้

และพร้อมจะรับมือกับความท้าทายและการเรียนรู้สิ่งใหม่อย่างไม่	

สิ้นสุด	อีกทั้งยังช่วยเพิ่มทักษะและความชำานาญให้กับเด็กๆ	ควบคู่	

ไปกับการส่งเสริมความมั่นใจในตนเองตามมา

 • ทํานองและคําคล้องจองก็สนุกนะ เด็กวัยนี้สามารถ

เลียนแบบคำาต่างๆ	และเนื้อเพลงได้	เขาชอบร้องเพลงและชอบที่จะ

ให้พ่อแม่อ่านนิทานที่เป็นทำานองคำาคล้องจองให้ฟัง	แต่คำาคล้องจอง

ที่นำามาอ่านให้เด็กฟังนั้นจะต้องเป็นคำาที่ง่ายที่ช่วยให้เด็กสามารถ

ร่วมสนุกไปกับคำาคล้องจองได้หากมีท่าเต้นประกอบ	จะช่วยให้เขา

ได้เคลื่อนไหวออกกำาลังกายไปด้วย	เป็นการเพิ่มประสบการณ์การ	

เคลื่อนไหวได้อีกกิจกรรมหนึ่ง

 • มือน้อยกับงานยุ่งเหยิง วัยเด็กเล็กนั้นชอบเล่นและทำา

กิจกรรมต่างๆ	อยู่เสมอ	เขาจะใช้มือและนิ้วมือ	เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	เช่น	

แกะกระดุม	เปิดกล่อง	เปิดหนังสือ	พ่อแม่ควรที่จะให้เด็กได้เล่น

และ

ใช้ประสบการ์เหล่านี้ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	ที่เขาค้นพบ	ซึ่งมันเป็น

งานที่สำาคัญและเป็นสิ่งที่มีค่ามากสำาหรับเด็กๆ	เด็กหลายคนชอบ

เล่นฟิงเกอร์เพ้นท์	เล่นแป้งโดว์	หรือเล่นบีบ	ฟองนำ้า	สิ่งเหล่านี้คือ

งานของพวกเขา
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 ทักษะทางสังคมกับโลกใบใหม่ของเจ้าหนู    

24 - 36 เดือน : Socail Butterflies

  
							ช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ของวัยทารกตอนปลายคือ	ทักษะทางกาย	

ทักษะการแก้ปัญหาและการเรียนรู้ภาษา	 ในช่วงแรกนั้นการเล่นของเด็ก

วัยนี้จะมองเด็ก	คนอื่นๆ	เล่นหรือเข้าไปนั่งเล่นด้วยแต่จะต่างคนต่างเล่น

ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์หรือเล่นด้วยกันหลังจากนั้นเขาจะค่อย	ๆ	พัฒนาการ

เล่นเริ่มที่จะเล่นด้วยกันและค่อยๆ	เรียนรู้ทักษะทางสังคม	การที่เด็กเริ่ม

เล่นกับเพื่อนหรือมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันขณะเล่นนั้นช่วยให้เด็กได้เรียนรู้

ทักษะทางสังคม

 Playtime for Older Toddlers

	 •	ครอบครัวและเพื่อน ๆ  ของหนู การพาเด็กๆ	ไปเล่นกับเพื่อน

ละแวกบ้านหรือพาไปเยี่ยมลูกพี่ลูก	 น้อง	 สิ่งเหล่านี้จะช่วยเปิดโอกาสให้	

เด็กๆ	 ได้เล่นและ	 เรียนรู้อย่างหลากหลายมากขึ้น	 อีกทั้งยังช่วยให้เด็กๆ		

ได้เรียนรู้ที่จะช่วยเหลือแบ่งปันหรือฝึกทักษะการแก้	ปัญหาต่างๆ	

	 •	มาร้องเพลงแล้วเต้นรํากัน	เสียงเพลงต่างๆ	ล้วนสร้างความ

สนุกสนานเพลิดเพลินให้เด็กวัยนี้	เพลงช่วยให้เด็กได้ฟังและปฏิบัติิตาม

คำาสั่งได้ดี	ช่วยสอนให้เด็กเรียนรู้คำาศัพท์ใหม่ๆ	และเสียงต่างๆ	อีกทั้งยัง

ช่วยให้ได้เคลื่อนไหวออกกำาลังกายอีกด้วย	การหากลอง	แทมโบรินหรือ

อุปกรณ์เคาะจังหวะจะช่วยเพิ่มความสนุกสนานไปกับกิจกรรมดนตรี

 • เล่นสร้างสรรค์	การเล่นของเด็กวัยนี้ไม่จำาเป็นต้องมีของเล่น

ราคาแพง	การอ่านหนังสือ	ฟังนิทานหรือการวาดรูป	ช่วยสร้างจินตนา-

การและทักษะทางภาษาให้กับเด็กๆ	ได้	

 • นักแสดงจําเป็น การเล่นบทบาทสมมติโดยคุณพ่อคุณแม่

เตรียมเสื้อผ้า	อุปกรณ์ต่างๆ	ที่ช่วยในการแสดงให้กับเด็กๆ	เช่น	หมวก	

ผ้าพันคอ	กระเป๋า	กล่องใส่	ของ	เครื่องดนตรีหรือของที่หาได้สามารถ

นำามาให้เด็กๆ	 เล่นได้อย่างสนุกสนาน	 พ่อแม่สามารถต่อเติมความคิดใน																											

การเล่นให้กับเด็กๆ	และสามารถมองเห็นความนึกคิดอารมณ์ความรู้สึก

ของเด็กๆ	ในขณะที่เขาเล่นได้

 

 การเลือกของเล่นให้ลูก : Choosing                 

a Good Toy
 พ่อแม่ควรเลือกของเล่นให้ลูกน้อยอย่างไรที่จะช่วยเสริมสร้าง

พัฒนาการที่ดีให้กับลูก	การนำาของเล่นที่นำามาจากสิ่งรอบตัวของใช้ใน

ชีวิตประจำาวัน	ก็สามารถนำามาเป็นของเล่นให้กับเด็กๆ	ได้หรือของเล่น

สำาหรับเด็กที่มีวางขายทั่วไป	สิ่งสำาคัญที่ขาดไม่ได้	คือ	หนังสือนิทาน	ซึ่ง

ของเล่นที่กลา่วมานี้นั้นล้วนช่วยพัฒนาลูกน้อยได้ทั้งสิ้น																																																																																						

 

 

 การเลือกของเล่นตามวัย 

 •   แรกเกิด - 9 เดือน เลือกของเล่นที่ช่วยฝึกประสาท

สัมผัส	เช่น	โมบาย	ของเล่นที่มีเสียง	ของเล่นที่เคี้ยว	อมหรือกัดได้	

หนังสือผ้า	

 •  9 - 18 เดือน เลือกของเล่นที่เลียนแบบของจริง	เช่น

ของเล่นพลาสติก	อุปกรณ์ต่างๆ	อาหารสัตว์ของเล่นที่ช่วยฝึกการคิด

และแก้ปัญหา	สามารถช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้	เช่น	การจำาแนก

รูปทรง	ลูกบอล	สามารถฝึกการเคลื่อนไหวได้

 •  18 - 36 เดือน	ของเล่นควรเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ให้เด็กๆ	

ได้ฝึกใช้มือในการสร้างสรรค์	เช่น	แป้งโดว์	สีเทียนฟิงเกอร์เพ้นท์	หรือ

ของเล่นที่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการ	การเล่นบทบาท-สมมติ	เช่น	

เสื้อผ้า	ตุ๊กตา	ภาพสัตว์	สัตว์จำาลอง	

 พ่อแม่ต่อยอดการเล่นให้ลูกน้อยได้
 • เล่นกับเขา	 พ่อแม่ยินดีต่อการเรียนรู้ของเขา	 เมื่อการเล่น

และการเรียนรู้ของเด็กแวดล้อมไป	 ด้วยความรัก	 ความอบอุ่น	 เด็กๆ	

สามารถที่จะเล่น	และเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น

 • มองดูเขาเล่น จินตนาการสำาหรับเด็กมีอยู่ทุกที่พ่อแม่										

เพียงมองดูเขาแม้แต่ในอ่างอาบนำ้าขณะที่เขาเล่นเป็ดจมนำ้าหรือลอย	

นำ้า	เขากำาลังเรียนรู้อยู่นะ

 • สนับสนุนเขา พ่อแม่สนับสนุนเขาอยู่เสมอ	ให้เขาพร้อมที่

จะเล่นและเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด	

 • มอบโอกาสให้	เมื่อเขาพร้อมพ่อแม่ส่งเสริมสนับสนุนต่อ

การเรียนรู้โลกกว้างของลูกอย่างต่อเนื่อง	เมื่อเห็นว่าเขาพร้อมที่จะ

เรียนรู้สิ่งใหม่อย่าหยุดที่จะสนับสนุนเขา

 • สนุกต่อการเรียนรู้	 การเล่นเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข 

ความต่ืนเต้นท่ีเกิดข้ึนระหว่างพ่อแม่กับลูกน้อย	เป็นช่วงเวลาท่ีได้แบ่งปัน 

เสียงหัวเราะร่วมกันเล่นให้เต็มที่สนุกให้เต็มที่

..........ดังนั้น การเล่น คือ งานสำาหรับเด็กจริงๆ ค่ะเด็กน้อยจะเล่น

และเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน และมีความสุขก็มาจากคุณพ่อคุณแม่

ที่จะคอยเป็น ผู้ช่วย เป็นผู้สนับสนุนอย่างเต็มกำาลัง รู้แบบนี้แล้ว      

อย่าหยุดที่จะสนับสนุนเขาให้เล่นและเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันนะคะ...

อ้างอิง : Zerotothree. 2000. The power of play. 

Washington D.C : United States of America. 
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RAMกิจกรรมในรั้วราม

โดย อ.อชิรญา อรรถผลศีล
การเข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิยาลัยรามคำาแหง

	 อาจารย์ศักดิ์ชัย	 ง้าวนาเสียว	 รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร	
(รักษาราชการแทนผู้อำานวยการ)	 และบุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วม
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน					
โดยมหาวิยลัยรามคำาแหงได้จัดข้ึนอย่างต่อเน่ืองเป็นประจำาทุกปี	
เพราะเป็นพิธีท่ีมีความสำาคัญย่ิงสำาหรับคนไทยทุกคนรวมถึงบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 เพ่ือร่วมแสดงพลังแห่งความสามัคคีและ
น้อมนำาพระบรมราโชวาทมาเป็นแนวปฏิบัติในการเป็นข้าราชการที่ดี	
มีจิตสำานึก	 ทัศนคติที่ดีที่จะมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ
สืบต่อไป

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และพลังของแผ่นดิน
3 ธันวาคม 2558

	 เมนูสำาหรับกิจกรรมโรงทานเฉลิมพระเกียรติ	 ประจำาปี	 2558	
ของโรงเรียนเรา	คือ...หมูสะเต๊ะนั่นเองค่ะ	 โดยบุคลากรทุกคนร่วมมือ
ร่วมใจช่วยกันทำา	 เพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	เน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา	88	พรรษา	
ในวันที่	 5	 ธันวาคม	 2558	 งานนี้คณะกรรมการนักเรียนของเราก็มา
ช่วยกันแจกอาหารให้กับผู้เข้าร่วมงานด้วยนะคะ

โรงทานเฉลิมพระเกียรติ ประจำาปี 2558
และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ
5 ธันวาคม 2558

	 ช่วงเย็นของวันเดียวกันนั้นก็จะเป็นพิธีจุดเทียนชัยถวาย
พระพรชยัมงคล	 แด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ	 แม้ปีนีจ้ะมฝีนตกลง
มาแต่พ่ีน้องชาวรามและบุคลากรของโรงเรียนที่ไปเข้าร่วมก็ยังคงอยู	่	
ในพธีิทีม่คีวามสำาคญัของคนไทย	 โดยทางมหาวทิยาลัยได้เข้าไปจดัพธีิ
ในอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราชแทน	 เพื่อร่วมถวาย
พระพรชัยมงคลและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีของประชากร
ชาวรามคำาแหง

 คอลัมน์	“กิจกรรมในรั้วราม”	เป็นคอลัมน์ที่บอกเล่าเรื่องราวการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	ที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้จัดขึ้น	

โดยมีตัวแทนจากโรงเรียนทั้งอาจารย์	เจ้าหน้าที่และเด็กนักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมนั้นๆ	ด้วย	....	ลองมาดูกันค่ะว่าเทอมนี้มีกิจกรรม

อะไรที่น่าสนใจบ้าง
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	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 (ฝ่ายมัธยม)	 จัดนิทรรศการ
ทางวิชาการ	 เปิดโรงเรียนให้น้องๆ	 ผู้ปกครอง	 และบุคคลท่ัวไปได้เข้าชม
และศึกษาเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้	
เพื่อเป็นการแนะนำา	 ชี้แนะและให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มสาระต่างๆ	
ทำาให้เด็กๆ	เพลิดเพลิน	สนุกสนาน	ตื่นตาตื่นใจ	รวมถึงการได้เจอรุ่นพี่
จากโรงเรียนของเราด้วย	แต่ประโยชน์ที่ได้จากการเข้าชมนิทรรศการ
นี้คือ	 เด็กๆ	 มีแนวทางในการเลือกและตัดสินใจในการเลือกแผนการ
เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา	ถือเป็นตัวช่วยท่ีดีสำาหรับเด็กๆ	และผู้ปกครอง
จริงๆ	ค่ะ

	 เป็นกจิกรรมทีท่กุคนในโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามคำาแหง	
(ฝ่ายประถม)	 ภาคภูมใิจทกุครัง้ทีไ่ด้เฝ้ารบัเสดจ็สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	
สยามบรมราชกมุาร	ี	ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย
รามคำาแหง	นำาโดย	รศ.นพคณุ	คณุาชวีะ	รองอธกิารบดฝ่ีายนโยบายและแผน	
อาจารย์	 เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 4-6			
ทกุหลกัสตูรเข้าร่วมรบัเสดจ็ในครัง้นี	้ 	 ซึง่ทางโรงเรยีนได้มกีารฝึกซ้อม
ทัง้ในโรงเรยีนและสถานทีจ่รงิเพือ่ให้เกดิความพร้อมเพรียง	 เดก็ๆ	ทกุคน
มคีวามอดทนและทำาออกมาได้ดมีากๆ	

กิจกรรม “ส่งมอบปฏิทินเก่า”
26 กุมภาพันธ์ 2559

DS.RU. OPEN HOUSE
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

21-23 ธันวาคม 2558

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปีการศึกษา 2558

14 มีนาคม 2559

	 อาจารย์ศักด์ิชัย	 ง้าวนาเสียว	 รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร	
(รักษาราชการแทนผู้อำานวยการ)	 และตัวแทนอาจารย์	 นักเรียน	
ส่งมอบปฏิทินเก่าให้แก่สถาบันศิลปวัฒนธรรมฯ	 มหาวิทยาลัย
รามคำาแหง	 เพ่ือนำาไปใช้ในการทำาสมุดอักษรเบรลล์สำาหรับผู้พิการ
ทางสายตา	 ถือเป็นกิจกรรมท่ีทำาต่อเน่ืองกันมาหลายปีกับการขอรับ
บริจาคปฏิทินเก่า	 (แบบต้ังโต๊ะ)	 ซ่ึงก็ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน
และผู้ปกครองเป็นอย่างดีย่ิง.....ขอผลบุญในคร้ังน้ีจงส่งถึงผู้บริจาค
ทุกท่านนะคะ
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นักอ่านรุ่นเยาว์
......อะไรเอ่ย สี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง......

ต็อก ติ๊ก ต็อก ติ๊ก ต็อก ติ๊ก ต็อก ติ๊ก ต็อก

“นักอ่านรุ่นเยาว์ฉบับนี้” พี่บรรณนี่มีหนังสือปริศนาค�าทายและเกมลับสมองมาแนะน�าน้องๆ เล่นกันในเวลาว่างกันค่ะ

เกมพักสมอง
เกมทายปริศนารูปภาพ ซึ่งมีปริศนาให้ผู้เล่นลองคิดก่อนหากตอบ
ไม่ได้ จะมีค�าตอบเฉลยในหน้าถัดไป
เลขเรียกหนังสือ: 793.7 ก566 ฉ.2

ปริศนาสัตว์โลก
ปริศนาค�าทายเกี่ยวกับสัตว์ เช่น ตัวสีขาวเป็นลายจุดม่วงๆ เมื่อพบ
ศัตรูจะพ่นน�้าสีด�าออกมา หรือ มีดวงไฟติดตัว บินอยู่บนท้องฟ้า
เวลาค�่าคืน ฯลฯ หากตอบไม่ได้จะมีค�าตอบเฉลยในหน้าถัดไป
เลขเรียกหนังสือ: 398.6 ป466 ฉ.2

Quiz to go: Cross-Word Puzzles
เกมปริศนาอักษรไขว้ท่ีผู้เล่นจะต้องอ่านความหมายของค�าศัพท์ท่ี
ก�าหนดให้และเติมค�าลงในกรอบส่ีเหล่ียมท่ีก�าหนดในช่องละ   
1 ตัวอักษร แล้วให้อ่านได้ใจความท้ังในแนวต้ังและแนวนอน
เลขเรียกหนังสือ: 793.1 Q81

Quiz to go: Mega puzzles
รวมเกมลบัสมองหลากหลายประเภท เช่น ปรศินาภาพ ปรศินาอักษรไขว้ 
เกมเติมค�า และเกมท่ีสนกุสนานอีกมากมาย
เลขเรยีกหนงัสือ: 793.7 Q85

Quiz to go: Search -A-Word puzzles
เกมลับสมองท่ีก�าหนดค�าศัพท์ภาษาอังกฤษมาให้ผู้เล่นค้นหาค�าใน
กรอบสี่เหลี่ยมอย่างถูกต้องและครบทุกค�า โดยค�าศัพท์นั้นจะ
ปะปนกับตัวอักษรอื่นๆ ด้วย ผู้เล่นต้องใช้ทักษะในการอ่านและ
การมอง
เลขเรียกหนังสือ: 793.7 Q87

Quiz to go: Mind puzzles
รวมเกมลบัสมองหลากหลายประเภท เช่น ปรศินาภาพ ปรศินาอักษรไขว้ 
เกมถอดรหัส เกมเขาวงกต และเกมท่ีสนกุสนานอีกมากมาย
เลขเรียกหนังสือ: 793.7 Q85

ปริศนากล้วยๆ
 เป็นหนังสือภาพส�าหรับเด็ก 
เสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ “กล้วย” 
ชนิดต่าง ๆ ผ่านการทายปัญหาเก่ียวกับ 
“กล้วย”
เรื่อง: บุญเกิด ปิ่นเกศ
เลขเรียกหนังสือ: ย. บ๓๙๔๕๓

by พี่บรรณนี่
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Super Brain Builders
อัดแน่นด้วยเกมลับสมองอันท้าทาย น่าต่ืนเต้นและสร้างความสนุกสนานให้ผู้เล่นอย่างปริศนาอักษรไขว ้
เกมค้นหาค�า เขาวงกต การถอดรหัส และอีกหลายเกมท่ีแบ่งออกเป็น 10 ระดับ เริ่มจากง่ายไปยาก  
ซ่ึงจะช่วยฝึกทักษะการคิด การตัดสินใจและแก้ปัญหา รวมถึงสร้างคลังค�าให้แก่ผู้เล่น
เลขเรียกหนังสือ: อ. 370.118 S959

ถ้อยค�า ส�านวน
เป็นบทร้อยกรองประกอบภาพส�านวนไทยท่ีใช้ในการเรยีนการสอน
หลักการใช้ภาษาและถ้อยค�าให้กับความหมาย โดยการทายเล่นเพือ่สร้าง
บรรยายกาศในการเรยีนการสอนภาษาไทย เหมาะส�าหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ครูผู้สอนภาษาไทย ผู้ปกครอง
นักเรียนและผู้อ่านท่ีสนใจ
เรื่อง: ศักดิ์ แวววิริยะ
เลขเรียกหนังสือ: 495.918 ศ3224

อักษร ซ่อนค�า
ได้น�ารปูแบบเกมปรศินาค�าทายชนดิต่างๆ มาน�าเสนอผ่านการประยกุต์
ให้สอดคล้องกับเนือ้หาท่ีต้องการสอน เพือ่กระตุ้นให้นกัเรยีนได้ใช้
ความคดิเพือ่หาค�าตอบ ตลอดจนสามารถสรปุใจความส�าคญัของเรือ่ง
นัน้ๆ ได้ นอกจากนีจ้ะเป็นประโยชน์มากต่อเมือ่คร ูอาจารย์ ผูป้กครอง
มาร่วมคดิ ร่วมทาย ตลอดจนจัดหาพจนานกุรม โดยเฉพาะฉบับ
ราชบัณฑติยสถานเอาไว้ให้ค้นคว้า ซ่ึงเป็นการฝึกการใช้พจนานกุรมให้
คล่องแคล่ว ว่องไวและถูกต้อง รวมถึงเป็นการปลกูฝังทัศนคติในการ
แสวงหาความรูจ้ากหนงัสืออ้างองิทางวชิาการได้เป็นอย่างดีและท�าให้เกิด
การเรยีนรูถ้าวร
เรื่อง: ศักดิ์ แวววิริยะ
เลขเรียกหนังสือ: 495.918 ศ32293

หนึง่ค�า หลายความ (คดิค�า ส่ือความ)
เป็นแบบฝึกหัดส�าหรับการคิดหาค�าศัพท์จากพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑติยสถาน ซ่ึงมีค�าและกลุ่มค�าท่ีเกิดจากการสร้างขึ้นใน
รปูแบบของค�าประสม ค�าซ้อน หรอืค�าสมาส ตลอดจนส�านวนต่างๆ 
อยูม่ากมาย นอกจากนีผู้เ้ขียนเสนอว่าควรจัดท�าให้เป็นการถาม-ตอบ
ปัญหาเหมอืนรายการเกมโชว์ทางสถานโีทรทัศน์บางรายการ โดยให้
ผูร่้วมรายการตอบค�าถาม ถ้าค�าใดยงัคดิไม่ได้ให้ข้ามไปก่อนจนกระท่ัง
เมือ่ได้ค�าตอบค�าใดค�าหนึง่แล้ว จะท�าให้รูแ้นวทางในการตอบของค�าใบ้
ของค�าต่อๆ ไปได้ เหมาะส�าหรับครูผู้สอนภาษาไทย ผู้ปกครอง
นักเรียนและผู้อ่านท่ีสนใจน�าหนังสือเรื่องนี้ไปใช้กับนักเรียนหรือ
บุตรหลาน ควรท่ีจะได้น�าไปประยกุต์ใช้ซ่ึงจะเพิม่ความกระหายใคร่รู้
ให้แก่นกัเรยีนและบุตรหลานได้อย่างดี
เรื่อง: ศักดิ์ แวววิริยะ
เลขเรียกหนังสือ: 495.918 ศ32299

พ้องเสียง พ้องรูป
เป็นแบบฝึกที่บูรณาการเนื้อหาทางหลักภาษาไทย เพื่อให้นักเรียน
ได้ใช้ส�าหรับฝึกการใช้ค�าที่มีเสียงเหมือนกัน แต่มีรูปค�าแตกต่างกัน 
ผ่านการเล่นสนุกกับค�าที่มีน�ามาแต่งเป็นค�ากลอนส้ันๆ เพื่อส่ือ
ความหมาย รวมท้ังกระตุ้นให้นกัเรยีนพยายามคดิหาค�าตอบด้วยตนเอง 
รวมถึงเป ็นการฝ ึกค ้นคว ้าหาค�าตอบจากพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน หากครูผู้สอนภาษาไทยหรือผู้ปกครองนักเรียน
น�าไปใช้เป็นส่ือทายปัญหา จะช่วยสร้างบรรยากาศและกระตุ้นให้
เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเป็นดี
เรื่อง: ศักดิ์ แวววิริยะ
เลขเรียกหนังสือ: 495.918 ศ3226

เลือกค�า ถูกความ
เป็นบทร้อยกรองที่ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียน
รู ้หลักการใช ้ภาษาและถ ้อยค�าให ้ถูกต ้องกับความหมายและ
สอดคล้องกับบริบท โดยเลือกสรรค�าที่มีความหมายใกล้เคียงกัน 
หรือเป็นกลุ่มค�าเดียวกัน โดยพิจารณาจากบรบิทท่ีให้มา แล้วเลือก
ใช้ถ้อยค�าเหล่านัน้ให้ถูกต้องเหมาะสม
นอกจากนีห้นงัสือเล่มนีส้ามารถน�าไปใช้ประกอบการเรยีนการสอน 
เรื่อง “การใช้ค�าให้ถูกต้องตามความหมาย” หรือน�าไปประยุกต์ใช้
ในการเรียนการสอน เรื่อง “การใช้พจนานุกรม” ได้เป็นอย่างดี 
อาจจะให้ค้นหาความหมายของค�าทีก่�าหนดให้ เหมาะส�าหรบันกัเรยีน
ระดับประถมศึกษา-มธัยมศึกษา ครูผู้สอนภาษาไทย ผู้ปกครอง
นักเรียนและผู้อ่านท่ีสนใจ
เรื่อง: ศักดิ์ แวววิริยะ
เลขเรียกหนังสือ: 495.918 ศ3227

เฉลยค�าถาม เต่า

หวังว่าเด็กๆ จะสนุกกับการเล่นปริศนาค�าทายและเกมลับสมองนะคะ

แล้วพบกันฉบับหน้าค่ะ

พี่บรรณนี่
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